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Περίληψη 
 

Η παρούσα µελέτη παρουσιάζει τις έµµεσες τεχνικές που µπορούν να χρησιµοποιούν 

οι επιχειρήσεις για τον προσδιορισµό της ποσότητας και την επιµέτρηση της αξίας 

των αποθεµάτων τους. 

 

Στα πλαίσια της µελέτης παρουσιάζουµε το γενικό θεωρητικό πλαίσιο για την 

απογραφή των αποθεµάτων, τις βασικότερες µεθόδους που χρησιµοποιούνται για την 

επιµέτρηση της αξίας τους αλλά και την διαδικασία φυσικής καταµέτρησης τους 

καθώς και τα προβλήµατα που παρουσιάζονται κατά την εφαρµογή των κυριότερων 

µεθόδων επιµέτρησης. 

 

Αναφερόµαστε µε παραδείγµατα στις κυριότερες έµµεσες τεχνικές και εξετάζουµε 

κατά πόσο αυτές είναι απαραίτητες στις επιχειρήσεις, πότε προτείνεται η 

χρησιµοποίηση τους και πώς επηρεάζουν την αξιοπιστία των οικονοµικών 

καταστάσεων 
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Εισαγωγή 
 

Σχετικά πρόσφατα µε το ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α' 251/24-11-2014) «Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις» ο νοµοθέτης εισήγαγε 

για πρώτη φορά στο λογιστικό µας δίκαιο την δυνατότητα των επιχειρήσεων να 

επιµετρούν την ποσότητα των αποθεµάτων τους µε έµµεσες τεχνικές που είναι 

αξιόπιστες και κατάλληλα τεκµηριωµένες. 1. 

 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) διευκρινίζοντας 

περαιτέρω θέµατα εφαρµογής του ν.4308/2014, εξέδωσε σχετική λογιστική οδηγία 

στην οποία αναφέρει ότι «Τεκµηριωµένες είναι οι τεχνικές που είναι γενικά 

αποδεκτές στη διεθνή πρακτική». Ουσιαστικά παραπέµπει στην πρακτική που 

εφαρµόζεται διεθνώς για όποιον αναζητήσει κατάλληλες έµµεσες τεχνικές 

προσδιορισµού της ποσότητας των αποθεµάτων. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η πρόθεση του νοµοθέτη είναι η παροχή 

δυνατότητας στις οικονοµικές οντότητες για τον προσδιορισµό της ποσότητας των 

αποθεµάτων και όχι της αξίας αυτών. Ωστόσο στον ίδιο νόµο η Ε.Λ.Τ.Ε. στην 

ερµηνεία του άρθρου 4 του νόµου αναφέρει «Ορισµένες έµµεσες τεχνικές 

παρακάµπτουν τον προσδιορισµό της ποσότητας των αποθεµάτων και προσδιορίζουν 

κατ’ ευθείαν την αξία του τελικού αποθέµατος και του κόστους πωληθέντων, 

περίπτωση στην οποία δεν απαιτείται ποσοτική καταµέτρηση των αποθεµάτων. Η 

Ε.Λ.Τ.Ε. µάλιστα στη λογιστική οδηγία του ν.4308 παραθέτει και σχετικό 

παράδειγµα εφαρµογής έµµεσων τεχνικών προσδιορισµού απευθείας της αξίας των 

αποθεµάτων και όχι της ποσότητας τους. Το παράδειγµα αναφέρεται στην εφαρµογή 

της «µεθόδου της λιανικής πώλησης – retail method». 

 

Πράγµατι εάν ανατρέξουµε στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και στο σχετικό ∆.Λ.Π.2 

– Αποθέµατα, οι έµµεσες τεχνικές2 αναφέρονται στην ενότητα της επιµέτρησης του 

                                                           
1
 άρθρο 4 ν.4308/2014 

2
 Δ.Λ.Π. 2, παρ.21 & 22 
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κόστους των αποθεµάτων και όχι ως τεχνικές για τον προσδιορισµό της ποσότητας 

των αποθεµάτων. 

Αναφέρουν χαρακτηριστικά «Για λόγους ευκολίας, µπορεί να χρησιµοποιούνται 

τεχνικές επιµέτρησης του κόστους των αποθεµάτων, όπως π.χ. η µέθοδος του 

πρότυπου κόστους ή η µέθοδος της τιµής λιανικής πώλησης, εφόσον το αποτέλεσµά 

τους προσεγγίζει το κόστος.» και «Η µέθοδος της λιανικής τιµής πώλησης 

χρησιµοποιείται συχνά στον κλάδο λιανικής για την επιµέτρηση αποθεµάτων 

µεγάλου αριθµού ταχέως µεταβαλλόµενων ειδών, τα οποία έχουν παρόµοια 

περιθώρια κέρδους και για τα οποία δεν είναι πρακτικά δυνατό να χρησιµοποιηθούν 

άλλες κοστολογικές µέθοδοι». 

Ουσιαστικά και τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα αναφέρονται στη χρήση των έµµεσων 

τεχνικών για λόγους ευκολίας της οικονοµικής οντότητας στην προσπάθεια 

επιµέτρησης του κόστους των αποθεµάτων τους. 

 

Επιπλέον η λογιστική οδηγία εφαρµογής του νόµου των Ελληνικών Λογιστικών 

Προτύπων δίνει την δυνατότητα : 

Α) χρησιµοποίησης στατιστικών µεθόδων προσδιορισµού για την µέτρηση της 

ποσότητας των αποθεµάτων στο τέλος της περιόδου σε περιπτώσεις που η µέθοδος 

της φυσικής καταµέτρησης είναι πρακτικά αδύνατη. 

Β) χρησιµοποίησης προσεγγιστικών τεχνικών σε παρεµφερή αποθέµατα. ∆ηλαδή σε 

περίπτωση αποθεµάτων παρεµφερούς είδους, µεγάλου αριθµού και µικρής διαφοράς 

αξίας ανά τεµάχιο µεταξύ τους, είναι δυνατόν η καταµέτρηση να γίνεται σε γενικές 

κατηγορίες και µε τη χρήση µέσης τιµής, εφόσον δεν υπάρχει σηµαντική επίπτωση 

στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

 

Στόχος µας στην παρούσα µελέτη είναι να παρουσιάσουµε τις κυριότερες 

τεκµηριωµένες και γενικά αποδεκτές στη διεθνή πρακτική έµµεσες τεχνικές 

προσδιορισµού της ποσότητας και επιµέτρησης της αξίας των αποθεµάτων. 

Στόχος µας επίσης είναι να δούµε εάν µπορούν να εφαρµοστούν από όλες τις 

επιχειρήσεις και εάν η εφαρµογή τους επηρεάζει τις οικονοµικές τους καταστάσεις µε 

διαφορετικό τρόπο σε σχέση µε την εφαρµογή των λεγόµενων παραδοσιακών 

µεθόδων επιµέτρησης της ποσότητας και της αξίας των αποθεµάτων. 
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Επισκόπηση βιβλιογραφίας 
 

Για την έρευνα µας ανατρέξαµε στην Ελληνική και ∆ιεθνή βιβλιογραφία 

αναζητώντας αναφορές στις «Έµµεσες Τεχνικές για τον προσδιορισµό της ποσότητας 

και την επιµέτρηση των Αποθεµάτων» στην Ελληνική βιβλιογραφία και στην διεθνή 

αναζητώντας αναφορές στις «Indirect Techniques for quantifying and measuring 

Inventories». 

Στην Ελληνική βιβλιογραφία οι αναφορές αφορούσαν κυρίως νοµοθετικά κείµενα 

καθώς και επιστηµονικά κείµενα έγκριτων συγγραφέων που εξετάζουν το θέµα είτε 

µέσα από το πρίσµα της νοµοθεσίας των Ελληνικών και ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων είτε µέσα από το γενικότερο πρίσµα της λογιστικής θεωρίας και 

πρακτικής. 

Στα πλαίσια αυτά συγγραφείς όπως η κα Μαριάνθη Ξένου  και ο κ. Χαράλαµπος 

Ξένος καθώς και ο κ. Καραµάνης Κωνσταντίνος και ο κ. Βρουστούρης Παναγιώτης 

εξετάζουν το θέµα µέσα από την εφαρµογή των διατάξεων των νέων Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων (ν.4308/2014). 

Συγγραφείς όπως ο κ. Νεγκάκης Ι. Χρήστος και η εταιρεία Grand Thorton, εξετάζουν 

το θέµα µέσα από την εφαρµογή των διατάξεων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

και ιδιαίτερα του ∆.Λ.Π. 2 Αποθέµατα. 

Άλλοι συγγραφείς όπως ο κ. Βασίλειος Ι. Λουµιώτης, στα πλαίσια τις ελεγκτικής 

αναφέρονται σε προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ελεγκτές στην επαλήθευση της 

απογραφής και στη χρήση έµµεσων τεχνικών που πολλές φορές χρησιµοποιούν για το 

σκοπό αυτό. 

Τέλος συγγραφείς όπως ο κ. Εµµανουήλ Ι. Σακέλλης, οι κ.Γκίνογλου ∆ηµήτρης και  

κ. Σταυριανίδης Κωνσταντίνος εξετάζουν το θέµα κυρίως µέσα από το πρίσµα της 

λογιστικής επιστήµης και πρακτικής. 

 

Στην διεθνή βιβλιογραφία οι αναφορές αφορούν στην επιµέτρηση µε βάση τα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα, στην εφαρµογή έµµεσων τεχνικών σε σχέση κυρίως µε την 

µέθοδο των λιανικών πωλήσεων και την µέθοδο του ποσοστού ολοκλήρωσης για τις 

τεχνικές επιχειρήσεις. 

 

Συγγραφείς όπως οι J. E. Holsenback, Francis Marion University και Henry J. 

McGill, Francis Marion University, ασχολούνται µε τις έµµεσες τεχνικές στα πλαίσια 
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εκτίµησης του κόστους των αποθεµάτων µε στόχο να  επηρεάσουν τα κατάλληλα τα 

επίπεδα των αποθεµάτων ασφαλείας σε διάφορους κλάδους. 

 

Συγγραφείς όπως ο R.L. Ballard, στα πλαίσια του Logistics Information Management 

εξετάζει το πώς µπορεί να παρακολουθείται καλύτερα η απογραφή. Προσπαθεί να  

ανακαλύψει τι πρέπει να παρακολουθείται και να µετρηθεί, πώς συγκεντρώνονται οι 

πληροφορίες για την απογραφή και την επιµέτρηση και ποια είναι τα οφέλη από τη 

χρήση του ελέγχου απογραφής και διαχείρισης αποθήκης. 

 

Από εκεί και µετά τα θέµατα απογραφής διεθνώς φαίνεται να απασχολούν 

περισσότερο εταιρείες είτε στον κλάδο των logistics υπηρεσιών είτε εµπορικές και 

βιοµηχανικές εταιρείες που διαχειρίζονται µεγάλο πλήθος αποθεµάτων και αναζητούν 

τρόπους και µεθόδους για να κάνουν ευκολότερη της διαδικασία της απογραφής και 

επιµέτρησης τους. Στα πλαίσια αυτά είδαµε να αναζητούν λύσεις κυρίως µέσα από 

την τεχνολογία (πχ: ετικέτες RFIED, χρήση συστηµάτων ROBOT, κ.α.λ.). 

 

Στην παρούσα εργασία προτιµήσαµε να µην αναφέρουµε τεχνικές που βασίζονται 

στην απογραφή των αποθεµάτων µε λύσεις τεχνολογίας και να εστιάσουµε την 

προσοχή µας σε τεχνικές που βασίζονται σε λογικούς υπολογισµούς. 

 

Οι αναφορές όλων των παραπάνω συγγραφέων µαζί µε τα σχετικά νοµοθετικά 

κείµενα αποτέλεσαν το επιστηµονικό υλικό που στηρίχθηκε η παρούσα µελέτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  
 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 
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Η απογραφή των αποθεµάτων. 
 

Απογραφή είναι η λεπτοµερής καταχώρηση, καταγραφή και αποτίµηση όλων των 

στοιχείων της επαγγελµατικής περιουσίας της επιχείρησης, που υπάρχουν τη 

συγκεκριµένη χρονική στιγµή που διενεργείται η απογραφή.3 

Η απογραφή βάσει των κανόνων της Λογιστικής, απαιτείται να είναι λεπτοµερής και 

πραγµατική, να απεικονίζει την πραγµατική κατάσταση της επιχείρησης, διότι µε 

αυτήν επιτυγχάνεται η επαλήθευση των εγγραφών που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία 

και ο πραγµατικός προσδιορισµός του εξαγοµένου λογιστικού αποτελέσµατος 

(κέρδους ή ζηµίας) της χρήσης (Εγκ. Υπ. οικ. 117/1968 και 40/1977). 

 

Ορισµός των αποθεµάτων – Η έννοια του είδους 
 

Αποθέµατα είναι τα υλικά αγαθά που ανήκουν στην οικονοµική µονάδα, τα οποία : α) 

προορίζονται να πωληθούν κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της, β) βρίσκονται 

στη διαδικασία της παραγωγής και προορίζονται να πωληθούν όταν πάρουν τη µορφή 

ετοίµων προϊόντων, γ) προορίζονται να αναλωθούν για την παραγωγή ετοίµων 

προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών, δ) προορίζονται να αναλωθούν για την καλή 

λειτουργία, τη συντήρηση ή την επισκευή, καθώς και την ιδιοπαραγωγή παγίων 

στοιχείων, ε) προορίζονται να χρησιµοποιηθούν για τη συσκευασία πχ: των 

παραγόµενων ετοίµων προϊόντων ή των εµπορευµάτων που προορίζονται για 

πώληση. 

∆ηλαδή αποθέµατα χαρακτηρίζουµε τα εµπορεύµατα, τις πρώτες και βοηθητικές ύλες 

που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή, τα αναλώσιµα υλικά της παραγωγής, τα 

ανταλλακτικά των παγίων µηχανηµάτων, κ.λπ..  

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνουµε στο χαρακτηρισµό ενός αγαθού ως απόθεµα 

ή ως πάγιο. Ο χαρακτηρισµός αυτός γίνεται συνήθως κατά το χρόνο απόκτησης ή 

ολοκλήρωσης της παραγωγής - κατασκευής του, κατά περίπτωση, ανάλογα µε τη 

φύση της δραστηριότητας της επιχείρησης. Για παράδειγµα, ένας Η/Υ αποτελεί 

εµπορεύσιµο αγαθό για µία επιχείρηση εµπορίας Η/Υ, ενώ ο ίδιος υπολογιστής 

                                                           
3
 ΠΔ.186/92, άρθρα 27 & 28 
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θεωρείται πάγιο περιουσιακό στοιχείο, όταν χρησιµοποιείται για τις λειτουργικές της 

ανάγκες της ίδιας επιχείρησης. 

 

Με βάση τους ορισµούς που παρατίθενται στο παράρτηµα Α του ν.4308/2014 

(Ε.Λ.Π.): 

 

Αποθέµατα (inventories): Περιουσιακά στοιχεία: 

α) κατεχόµενα για πώληση στη συνήθη δραστηριότητα της οντότητας, ή 

β) στην παραγωγική διαδικασία µε σκοπό την πώληση ως ανωτέρω, ή 

γ) σε µορφή υλικών ή εφοδίων που πρόκειται να αναλωθούν για την παραγωγική διαδικασία 
ή για την προσφορά υπηρεσιών. 

 

Αποθέµατα εµπορευµάτων  

α) Εµπορεύµατα οι τιµές των οποίων διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές και 

τα οποία προορίζονται για πώληση στα πλαίσια κερδοσκοπικών συναλλαγών, 

µπορούν να επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους, µείον το κόστος που απαιτείται για 

τη διάθεσή τους.  

β) Οι διαφορές από την επιµέτρηση των εν λόγω στοιχείων στην εύλογη αξία τους 

αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα της περιόδου που προκύπτουν.  

 

Με βάση το ν.4308 η οντότητα τηρεί κατά περίπτωση, µε ηµεροµηνία αναφοράς την 

ηµεροµηνία τέλους της περιόδου αναφοράς (ηµεροµηνία του ισολογισµού) αρχείο 

ιδιόκτητων αποθεµάτων. 4 

Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται: 

α) Τα ποσοτικά δεδοµένα της φυσικής απογραφής (σύντοµη περιγραφή είδους, 

µονάδα µέτρησης και ποσότητα), κατά είδος και διακεκριµένα για κάθε αποθηκευτικό 

χώρο.  

β) Η κατά µονάδα αξία επιµέτρησης, καθώς και η συνολική αξία επιµέτρησης του 

κάθε είδους.  

γ) Ο προσδιορισµός της ποσότητας των αποθεµάτων δύναται να γίνεται µε έµµεσες 

τεχνικές που είναι αξιόπιστες και κατάλληλα τεκµηριωµένες.  

δ) Αναλώσιµα υλικά αγαθά που δεν είναι σηµαντικά µπορούν να µην απογράφονται.  

                                                           
4
 Ν.4308/2014, άρθρο 4 παρ.4 
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Παρότι ο ν.4308/2014 σε πλήθος διατάξεων του αναφέρεται στο «είδος» δεν δίνει σε 

κανένα σηµείο του τον ορισµό του είδους θεωρώντας ότι δεν είναι απαραίτητο και η 

έννοια του αναφέρεται στη λογιστική πρακτική και θεωρία. 

 

Σύµφωνα µε τον παλαιό Κ.Β.Σ.5,  είδος είναι η ουσιώδης ποιοτική διάκριση των 

αγαθών, η οποία επηρεάζει κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 5%, τουλάχιστον, την 

απόδοση ή το κόστος ή την τιµή πώλησης διαζευκτικά ή αθροιστικά.  

 

Εποµένως, ένα αγαθό αποτελεί χωριστό είδος από τα λοιπά όµοιά του, όταν η 

απόδοση ή το κόστος ή η τιµή πώλησης εµφανίζουν απόκλιση µεγαλύτερη του 5% 

από τις αντίστοιχες παραµέτρους των λοιπών αγαθών. Ακόµη, χωριστό είδος έχουµε 

και όταν το άθροισµα των ποσοστιαίων διαφορών που εντοπίζονται στις τρεις 

παραπάνω παραµέτρους (ύστερα από σύγκρισή τους µεταξύ των δύο αγαθών) είναι 

µεγαλύτερο του 5%. 

 

Σηµειώνουµε ότι η παραπάνω διάκριση δεν ισχύει σήµερα, ωστόσο την αναφέρουµε 

για να κατανοήσουµε ότι το κόστος, η τιµή πώλησης και η απόδοση είναι βασικές 

παράµετροι στον προσδιορισµό του είδους για την κάθε επιχείρηση χωριστά. 

 

Τα αποθέµατα από οικονοµική άποψη. 
 

Οι εµπορικές και µεταποιητικές επιχειρήσεις χωρίς την ύπαρξη των αποθεµάτων δεν 

είναι δυνατό να εκπληρώσουν τον σκοπό της δραστηριότητας τους. Για το λόγο αυτό 

είναι άµεσα εξαρτώµενες από το ύψος των αποθεµάτων που διατηρούν, µεταποιούν 

και εµπορεύονται.. 

Η πλειοψηφία αυτών των επιχειρήσεων επενδύει το µεγαλύτερο µέρος των 

κεφαλαίων  που χρησιµοποιεί (ιδίων και ξένων), για την διατήρηση ικανού ύψους 

αποθεµάτων για την εµπορική και παραγωγική της λειτουργία. 

Μέσω της διατήρησης των αποθεµάτων µία οικονοµική οντότητα επιδιώκει ; 

Τη µείωση του κινδύνου λειτουργίας µέσω του επαρκούς αριθµού αποθεµάτων για 

την υποστήριξη των πωλήσεων της, την συνεχή ροή της παραγωγικής της λειτουργίας 

                                                           
5
 ΠΔ.186/92, άρθρο 3 παρ.3 
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µέσω της διαθεσιµότητα των α και β υλών, την έλλειψη αποθεµάτων λόγο πιθανών 

απρόοπτων εξελίξεων που επηρεάζουν το διεθνές εµπόριο ή τον κλάδο της, την 

αντιµετώπιση εποχικότητας στη ζήτηση, την αύξηση της κερδοφορίας της όταν 

αναµένεται οι τιµές τους να παρουσιάσουν σηµαντική αύξηση στο µέλλον, κ.α.λ.. 

 

Ανάλογα µε το αντικείµενο της επιχείρησης τα αποθέµατα αυτά αποτελούνται από 

µεγάλο πλήθος ειδών, εκατοντάδες ή χιλιάδες κωδικοί, που η παρακολούθηση και 

διαχείριση τους αποτελεί από τις σηµαντικότερες λειτουργίες της επιχείρησης. 

 

Η οικονοµική οντότητα που διατηρεί µεγάλο αριθµό αποθεµάτων αντιµετωπίζει µία  

σειρά  θεµάτων σχετικά µε την διατήρηση τους όπως α) την εξεύρεση των 

κατάλληλων κεφαλαίων για την αγορά τους, β) την εξεύρεση των κατάλληλων 

αποθηκευτικών χώρων για την αποθήκευση τους, γ) την αγορά κατάλληλων 

µηχανογραφικών συστηµάτων για την παρακολούθηση τους, δ) τη χρήση 

κατάλληλων τεχνολογιών για την διακίνηση τους (πχ: barcode, RFID, κ.λ.π.), ε) την 

αγορά κατάλληλων εργαλείων για την ποσοτική καταµέτρηση τους (απογραφή), στ) 

την εφαρµογή κατάλληλων τεχνικών για την προµήθεια τους (πχ: συστήµατα just in 

time) και πλήθος άλλων θεµάτων που έχουν να κάνουν µε την απόκτηση τους, την 

αποθήκευση τους, την συντήρηση τους, την διακίνηση τους, την χρησιµοποίηση – 

ανάλωση τους και φυσικά την πώληση τους. 

 

Με δεδοµένο του περιορισµένους πόρους που έχουν στην διάθεση τους οι 

περισσότερες επιειρήσεις η διατήρηση του µικρότερου δυνατού ύψους των 

αποθεµάτων συµβάλει στην επιβάρυνση της επιχείρησης µε µικρότερο κόστος 

κεφαλαίων (τόκοι), λιγότερους αποθηκευτικούς χώρους για τη διατήρηση τους 

(ενοίκια, επενδύσεις σε κτίρια), λιγότερο ανθρώπινο δυναµικό για την διαχείριση 

τους (έξοδα αµοιβών), λιγότερη επένδυση σε εξειδικευµένα πληροφοριακά 

συστήµατα για την παρακολούθηση τους, κ.α.λ.. 

 

Για τις επιχειρήσεις µικρότερο κόστος απόκτησης, παραγωγής και πώλησης των 

αποθεµάτων τους, εξασφαλίζει στις περισσότερες των περιπτώσεων µεγαλύτερη 

ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση την βιωσιµότητα και πρόοδο τους. 
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Για όλους του παραπάνω λόγους οι επιχειρήσεις επιβάλετε να δείχνουν µεγάλη 

προσοχή στον έλεγχο και την διαχείριση των αποθεµάτων τους. 

 

 

Τα αποθέµατα στις οικονοµικές καταστάσεις 
 

Τα αποθέµατα, ειδικά στις εµπορικές και µεταποιητικές επιχειρήσεις, αποτελούν 

σηµαντικό τµήµα του ενεργητικού τους στο οποίο έχουν επενδύσει µεγάλο µέρος των 

χρησιµοποιούµενων κεφαλαίων τους.. 

Ο προσδιορισµός της αξίας (επιµέτρηση) των αποθεµάτων στο τέλος της χρήσης 

(απογραφή) αποτελεί  θεµελιώδης και απαραίτητη λειτουργία για την οικονοµική 

οντότητα γιατί : 

(α) Προσδιορίζεται η αξία µε την οποία τα αποθέµατα θα εµφανιστούν στις 

οικονοµικές καταστάσεις και 

(β) Προσδιορίζεται το κόστος των πωληθέντων, το οποίο σε αντιπαραβολή µε τα 

έσοδα από τις πωλήσεις, προσδιορίζει το µικτό κέρδος και συµβάλει στον ακριβή 

προσδιορισµό του καθαρού αποτελέσµατος της χρήσης. 

 

 

Φυσική Απογραφή Αποθεµάτων 
 

Για την απογραφή των αποθεµάτων απαιτείται η φυσική καταµέτρηση τους στους 

χώρους που είναι αποθηκευµένα (αποθηκευτικοί χώροι). Την καταµέτρηση των 

αποθεµάτων στους αποθηκευτικούς του χώρους την αποκαλούµε µε τον όρο «Φυσική 

Απογραφή» γιατί απαιτείτε η φυσική µας παρουσία για την διενέργεια της. 

 

Φυσική απογραφή είναι η διαδικασία που εκτελείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε 

στόχο να γίνει φυσική καταµέτρηση των αποθεµάτων στους αποθηκευτικούς χώρους. 

 

Αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας είναι η πιθανή εµφάνιση διαφορών ανάµεσα στα 

πραγµατικά αποθέµατα της εταιρείας και σε αυτά που εµφανίζει το Βιβλίο Αποθήκης. 

Οι διαφορές αυτές πρέπει να αποτυπωθούν στο Βιβλίο Αποθήκης της εταιρείας και να 

γίνει ο απαιτούµενος λογιστικός χειρισµός τους. 
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Η επιµέτρηση (αποτίµηση) των αποθεµάτων 
 

Με βάση τους ορισµούς που παρατίθενται στο παράρτηµα Α του ν.4308/2014 

(Ε.Λ.Π.): 

 

Επιµέτρηση (measurement): Η διαδικασία προσδιορισµού της χρηµατικής αξίας 

ενός στοιχείου των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων κατά την αρχική του 

αναγνώριση ή µεταγενέστερα. 

 

Τα αποθέµατα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. 

 

Κόστος κτήσης (αξία αγοράς) περιουσιακών στοιχείων και υπηρεσιών 

(Acquisition cost or purchase price of assets and services): Το σύνολο των 

ταµειακών διαθεσίµων ή ταµειακών ισοδύναµων ή η εύλογη αξία άλλου 

ανταλλάγµατος που δίνεται κατά το χρόνο απόκτησης ή κατασκευής, πλέον δαπάνες 

αγοράς και µείον οποιαδήποτε µείωση του κόστους. Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει 

κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει ένα περιουσιακό στοιχείο στην παρούσα 

κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόµενη χρήση. 6 

 

Στο ν.4308/2014 αναφέρεται ότι «µετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέµατα 

επιµετρώνται στην κατ’ είδος χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας.» 7  

Το κόστος κτήσης των αποθεµάτων περιλαµβάνει το σύνολο των δαπανών που 

απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. 

 

Καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία (net realizable value): Η εκτιµώµενη τιµή διάθεσης 

ενός περιουσιακού στοιχείου κατά την κανονική πορεία της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας, µειωµένη κατά το τυχόν κόστος που απαιτείται για την ολοκλήρωσή 

του και για την πραγµατοποίηση της διάθεσης.» 8 

 

                                                           
6
  ν.4308/2014, Παράρτημα Α - Ορισμοί 

7
  ν.4308/2014 άρθρο 20 παρ. 6 

8
  ν.4308/2014, Παράρτημα Α - Ορισμοί 
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Επί πλέον στη Λογιστική Οδηγία για την εφαρµογή του .4308/2014 αναφέρονται τα 

εξής:  

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέµατα επιµετρούνται στην κατ’ είδος 

χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας, ώστε 

να διασφαλίζεται ότι τα αποθέµατα παρουσιάζονται πάντοτε σε ποσό που είναι 

ανακτήσιµο. 9  

 

Η «καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία»10 ορίζεται ως η εκτιµώµενη τιµή διάθεσης του 

αποθέµατος στην κανονική πορεία της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µειωµένη 

κατά το τυχόν κόστος που απαιτείται για την ολοκλήρωσή του και για την 

πραγµατοποίηση της διάθεσης. Το κόστος που απαιτείται για την πώληση είναι 

συνήθως οι προµήθειες πώλησης, τα έξοδα συσκευασίας και τα µεταφορικά.  

 

Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέµατος:  

α) Προσδιορίζεται, σύµφωνα µε τη µέθοδο «Πρώτο Εισαχθέν – Πρώτο Εξαχθέν» 

(FIFO) ή τη µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου ή άλλη τεκµηριωµένα γενικά 

αποδεκτή µέθοδο. Η χρήση της µεθόδου «Τελευταίο Εισαχθέν – Πρώτο Εξαχθέν» 

(LIFO) δεν επιτρέπεται. . 11 

β) Η ίδια µέθοδος χρησιµοποιείται για όλα τα αποθέµατα που έχουν παρόµοια φύση 

και χρήση από την οντότητα. Για αποθέµατα µε διαφορετική φύση ή χρήση 

διαφορετικές µέθοδοι µπορεί να δικαιολογούνται.  

γ) Το κόστος αποθεµάτων που δεν είναι συνήθως αντικαταστατά, καθώς και των 

αγαθών ή υπηρεσιών που παράγονται και προορίζονται για ειδικά έργα, 

προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του εξατοµικευµένου κόστους. 

 

Οι αγορές αναλώσιµων υλικών που δεν είναι σηµαντικές για το µέγεθος της 

οντότητας µπορούν να αντιµετωπίζονται ως έξοδα της περιόδου. 

 

Το κόστος κτήσης προσδιορίζεται µε µία γενικά αποδεκτή µέθοδο, όπως η FIFO, η 

µέθοδος του σταθµικού µέσου όρου σε όλες τις αποδεκτές εκδοχές της, ή και η 

µέθοδος της λιανικής (σχετική παρ. 4.4.4 της εγκυκλίου ΠΟΛ 1003/2014).  

                                                           
9
  Λογιστική οδηγία, άρθρο 20 παρ.6.1 

10
  Λογιστική οδηγία, άρθρο 20 παρ. 6.5 

11
  Λογιστική οδηγία, άρθρο 20 παρ. 7.1 
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Κόστος παραγωγής (Production cost): Το κόστος που αποδίδεται σε αγαθά ή 

υπηρεσίες που παράγει ή προσφέρει η οντότητα.12 

 

Το κόστος παραγωγής προϊόντος ή υπηρεσίας προσδιορίζεται µε µία από τις γενικά 

αποδεκτές µεθόδους κοστολόγησης και περιλαµβάνει: 

α) Το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που 

σχετίζεται άµεσα µε το εν λόγω στοιχείο και  

β) µία εύλογη αναλογία σταθερών και µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα 

µε το εν λόγω στοιχείο, στο βαθµό που τα έξοδα αυτά αναφέρονται στην περίοδο 

παραγωγής. 

Τα κόστη διανοµής και διοίκησης δεν επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής. 

Όταν απαιτείται σηµαντική περίοδος χρόνου για να καταστούν τα αποθέµατα έτοιµα 

για την προοριζόµενη χρήση ή πώλησή τους, το κόστος των αποθεµάτων µπορεί να 

επιβαρύνεται µε τόκους εντόκων υποχρεώσεων, κατά το µέρος που οι τόκοι αυτοί 

αναλογούν στα εν λόγω αποθέµατα και για την προαναφερθείσα περίοδο. 13 

 

 

Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος  στο κεφάλαιο Γ σχετικά µε τον προσδιορισµό 

των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητας σχετικά µε την επιµέτρηση 

(αποτίµηση) των αποθεµάτων αναφέρει: «Τα αποθέµατα και τα ηµικατεργασµένα 

προϊόντα αποτιµώνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες λογιστικής. Ωστόσο, ο 

φορολογούµενος δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιήσει διαφορετική µέθοδο αποτίµησης 

κατά τα τέσσερα (4) έτη µετά το φορολογικό έτος κατά το οποίο χρησιµοποιήθηκε 

για πρώτη φορά η µέθοδος αποτίµησης που εφάρµοσε η επιχείρηση». 14 

Για πρώτη φορά στην Ελληνική φορολογική νοµοθεσία υπάρχει ταύτιση της 

λογιστικών και φορολογικών κανόνων για την αποτίµηση των αποθεµάτων. 

Ουσιαστικά η φορολογία δεν ορίζει δικούς της κανόνες για την επιµέτρηση 

(αποτίµηση) των αποθεµάτων αλλά παραπέµπει στους ισχύοντες κανόνες της 

λογιστικής νοµοθεσίας. 

 

                                                           
12

 Ν.4308/2014, Παράρτημα Α - Ορισμοί 
13

 Ν.4308/2014, άρθρο 20, παρ.5 
14

 Ν.4172/2013 άρθρο 25 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) 
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Λογιστικές αρχές που εφαρµόζονται στην επιµέτρηση των 
αποθεµάτων. 
 

Κατά την επιµέτρηση των αποθεµάτων εφαρµόζονται οι ακόλουθες βασικές 

λογιστικές αρχές: 

 

α) Η αρχή του ιστορικού κόστους, δηλαδή του κόστους κτήσεως. 

Κατά την ηµεροµηνία αποκτήσεώς τους, τα αποθέµατα αναγνωρίζονται 

(καταχωρούνται) στο κόστος κτήσης τους, σύµφωνα µε την αρχή του κόστους.  

Όταν πωλούνται, το κόστος αυτό αντιπαραβάλλεται µε τα έσοδα, σύµφωνα µε την 

αρχή της αντιπαράθεσης εσόδων - εξόδων.  

Τα αποθέµατα τέλους χρήσεως αποτιµώνται επίσης µε βάση την αρχή του κόστους 

κτήσης τους. 

 

β) Η αρχή της συντηρητικότητας. 

Η αρχή ικανοποιείται όταν ως τιµή επιµέτρησης των αποθεµάτων τέλους χρήσεως 

χρησιµοποιείται η χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης 

αξίας  

 

γ) Η αρχή της συνέπειας. 

Σύµφωνα µε την αρχή της συνέπειας οι µέθοδοι επιµέτρησης δεν πρέπει να 

µεταβάλλονται από τη µια χρήση στην άλλη, για να είναι οι χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις συγκρίσιµες. 

 

δ) Η αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας. 

Σύµφωνα µε την αρχή της συνέχειας οι κανόνες και µέθοδοι επιµέτρησης 

εφαρµόζονται υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα εξακολουθήσει τη 

δραστηριότητά της. 

 

Υποχρέωση διενέργειας απογραφής αποθεµάτων 
 

Στο ν.4308/2014 καθορίζονται οι υπόχρεες σε απογραφή καθώς και οι 

απαλλασσόµενες οντότητες. Ειδικότερα : 
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Οι οντότητες, των οποίων ο ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το 

ποσό των 150.000 ευρώ από πωλήσεις αγαθών, δύνανται να µην διενεργούν 

απογραφή των αποθεµάτων τους και να αντιµετωπίζουν τις αγορές της περιόδου ως 

έξοδο.15  

Οι οντότητες, που επιλέγουν να διενεργήσουν απογραφή για τον προσδιορισµό των 

αποτελεσµάτων µιας περιόδου, ενώ δεν διενεργούσαν, υποχρεούνται σε διενέργεια 

απογραφής για τις τρεις (3) τουλάχιστον επόµενες ετήσιες περιόδους.16  

Όταν οι οντότητες, επιλέγουν να διενεργήσουν φυσική απογραφή στο τέλος της 

περιόδου, ενώ δεν διενεργούσαν, για τον υπολογισµό του κόστους πωληθέντων της 

ίδιας περιόδου το απόθεµα έναρξης θεωρείται µηδέν.17  

Όταν οι οντότητες, επιλέγουν σε µια περίοδο να παύσουν να διενεργούν φυσική 

απογραφή, ενώ διενεργούσαν, το απόθεµα τέλους της τελευταίας περιόδου δεν 

λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό των αποτελεσµάτων της πρώτης περιόδου στην 

οποία δεν διενεργείται απογραφή.18  

 

Απαλλαγή από την υποχρέωση απογραφής των αποθεµάτων 
 

Κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.), εκδόθηκε η απόφαση 

ΠΟΛ.1019/16.01.2015 µε κατηγορίες και κλάδους επιχειρήσεων που απαλλάσσονται 

της απογραφής. 

 

Η δυνατότητα απαλλαγής αφορά οντότητες που κατατάσσονται στην κατηγορία των 

πολύ µικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του ν.4308/2004 και εκ του λόγου αυτού 

συντάσσουν µόνο Κατάσταση Αποτελεσµάτων (απλογραφικό λογιστικό σύστηµα). 

Οι οντότητες αυτές, δύνανται να µη διενεργούν φυσική απογραφή των αποθεµάτων 

τους στο τέλος της ετήσιας περιόδου (φορολογικό έτος) καθώς και να µην τηρούν το 

αρχείο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 4308/2014. 

 

                                                           
15

 Ν.4308/2014 άρθρο 30 παρ.3 
16

 Ν.4308/2004 άρθρο 30 παρ.4 
17

 Ν.4308/2014, άρθρο 30 παρ.5 
18

 Ν.4308/2014, άρθρο 30 παρ.6 
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Η δυνατότητα της απαλλαγής παρέχεται όταν η οντότητα έχει ως κύριο αντικείµενο 

των εργασιών της (άνω του 50% του συνόλου του καθαρού κύκλου εργασιών από 

πώληση αγαθών) µία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην απόφαση.19  

 

Ενδεικτικά ορισµένες δραστηριότητες που αναφέρονται είναι : 

 

Δραστηριότητα 

2.1. Εκμετάλλευση λατομείου (απλή εξόρυξη αργών λίθων επεξεργασία λατομικών 

προϊόντων).  

2.2. Κατασκευή ή εμπορία σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων.  

2.3. Εκμετάλλευση τυπογραφείου γενικά.  

2.4. Φωτογραφείο και εργαστήριο εμφανίσεως φίλμς − εκτυπώσεις φωτογραφιών γενικώς.  

2.5. Εκδόσεις εφημερίδων και περιοδικών.  

2.6. Βιβλιοδετείο.  

2.7. Εργαστήριο φωτοτυπιών και πολυγραφήσεων.  

2.8. Αρτοποιείο, πρατήριο άρτου, ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, εργαστήριο 

ζαχαροπλαστικής (πώληση σε ιδιώτες καταναλωτές, λιανική ή κυρίως λιανική).  

2.9. Γαλακτοζαχαροπλαστείο και γαλακτοπώλης γενικά (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).  

2.10. Εμπορία ειδών διατροφής (παντοπωλείο, μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ, κ.λπ., πώληση 

λιανική ή κυρίως λιανική).  

2.11. Εμπορία νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).  

2.12. Οπωρολαχανοπώλης (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).  

 

Χρόνος απογραφής των αποθεµάτων. 
 

Ο χρόνος διενέργειας τόσο της ποσοτικής καταγραφής των αποθεµάτων τέλους όσο 

και της επιµέτρησης (αποτίµησης) τους µε το ν.4308/2014 συγχρονίσθηκε µε το 

χρόνο σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της οντότητας.  

Σε κάθε περίπτωση, και ανεξάρτητα από το χρόνο που διενεργείται ο ποσοτικός 

προσδιορισµός των αποθεµάτων, η οντότητα είναι υποχρεωµένη να έχει τεκµηριώσει 

                                                           
19

 ΠΟΛ.1019/16.01.2015 
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µε αξιόπιστο τρόπο τις ποσότητες της απογραφής εντός των χρονικών ορίων 

σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της περιόδου 20.  

  

                                                           
20

  ΠΟΛ1003/2014 παρ.6.2.3 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  
 

Η ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 
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Μέθοδοι επιµέτρησης (αποτίµησης) των αποθεµάτων. 
 

Στη λογιστική θεωρία συναντούµε πλήθος µεθόδων επιµέτρησης (αποτίµησης) των 

αποθεµάτων. Τις µεθόδους αυτές τις κατατάσουµε συνήθως στις ακόλουθες τρίς 

κατηγορίες (οµάδες). Στις µεθόδους που βασίζονται στο κόστος κτήσεως, στις 

µεθόδους που αποµακρύνονται από το κόστος κτήσεως και στις µεθόδους εκτιµήσεως 

της αξίας των αποθεµάτων. 

 

Μέθοδοι βασιζόµενες στο κόστος κτήσεως: 

(α) Η µέθοδος του µέσου σταθµικού κόστους. 

(β) Η µέθοδος του κυκλοφοριακού µέσου όρου ή των διαδοχικών υπολοίπων 

(γ) Η µέθοδος πρώτη εισαγωγή - πρώτη εξαγωγή (F.I.F.O.). 

(δ) Η µέθοδος τελευταία εισαγωγή - πρώτη εξαγωγή (L.I.F.O.). 

(ε) Η µέθοδος επόµενη εισαγωγή - πρώτη εξαγωγή. 

(στ) Η µέθοδος του εξατοµικευµένου κόστους. 

(ζ) Η µέθοδος του προτύπου κόστους. 

(η) Η µέθοδος του µεταβλητού ή άµεσου κόστους. 

(θ) Η µέθοδος του βασικού αποθέµατος. 

 

Μέθοδοι αποµακρυνόµενες από το κόστος κτήσεως : 

(ι) Η µέθοδος της χαµηλότερης τιµής µεταξύ κόστους κτήσεως και τρέχουσας τιµής. 

(ια) Η µέθοδος αποτιµήσεως στην τιµή πωλήσεως. 

(ιβ) Οι µέθοδοι αποτιµήσεως των κατασκευαζόµενων έργων. 

 

Μέθοδοι εκτιµήσεως της αξίας των αποθεµάτων : 

(ιγ) Η µέθοδος του ποσοστού µικτού κέρδους. 

(ιδ) Η µέθοδος αποτιµήσεως στις τιµές λιανικών πωλήσεων. 

 

Από τις παραπάνω µεθόδους όπως αναφέρθηκε παραπάνω η Ελληνική Λογιστική 

Νοµοθεσία αναγνωρίζει τις µεθόδους που βασίζονται στο κόστος κτήσης των 

αποθεµάτων αρχικά και στη συνέχεια για την επιµέτρηση τους ορίζει ότι αυτή θα 
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γίνεται στην κατ’ είδος χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας (µέθοδος αποµακρυσµένη από το κόστος κτήσης). 

Από τις µεθόδους του κόστους κτήσης η χρήση της µεθόδου «Τελευταίο Εισαχθέν – 

Πρώτο Εξαχθέν» (LIFO) δεν επιτρέπεται. 

Επίσης το άρθρο 4 του ν.4308/2014 επιτρέπει τη χρησιµοποίηση µεθόδων εκτίµησης 

καθότι αρχικά δίνει τη δυνατότητα προσδιορισµού της ποσότητας των αποθεµάτων 

µε αξιόπιστες και τεκµηριωµένες έµµεσες τεχνικές και στη συνέχεια επεκτείνει την 

δυνατότητα όχι µόνο στον προσδιορισµό της ποσότητας αλλά και της αξίας µε 

παράδειγµα την µέθοδο της λιανικής τιµής πώλησης.  

 

Τα διεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής αναφοράς και ειδικότερα στο ∆.Λ.Π. 2, 

ορίζουν για την επιµέτρηση των αποθεµάτων ότι αυτά θα επιµετρώνται στη 

χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας 21. 

Επίσης επιτρέπουν τη χρήση τεχνικών επιµέτρησης του κόστους, όπως π.χ. η µέθοδος 

του πρότυπου κόστους ή η µέθοδος της τιµής λιανικής πώλησης, εφόσον το 

αποτέλεσµά τους προσεγγίζει το κόστος.22  

 

Παρατηρούµε ότι η Ελληνική λογιστική νοµοθεσία σε µεγάλο βαθµό για τα θέµατα 

της επιµέτρησης των αποθεµάτων συµβαδίζει µε τα προβλεπόµενα στα ∆.Λ.Π. µε 

εξαίρεση τα θέµατα για την επιµέτρηση αποθεµάτων στην εύλογη αξία που ρυθµίζει 

το ∆.Λ.Π. 41. 

 

Στη συνέχεια παραθέτουµε αναλυτικότερα τις κυριότερες από της µεθόδους 

επιµέτρησης της αξίας των αποθεµάτων. 

 

Μέθοδος του µέσου ετήσιου σταθµικού κόστους (weighted average) 
 

Αξία αποθέµατος στην αρχή της 
χρήσεως 

+ Αξία αγορών της Χρήσης 

Ποσότητα αποθέµατος στην αρχή 
της χρήσης 

+ Συνολική Ποσότητα αγορών στη 
διάρκεια της χρήσης 

 

                                                           
21

  Δ.Λ.Π. 2, παρ.9 
22

  Δ.Λ.Π. 2, παρ.21 & 22 
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Η µέθοδος του µέσου κόστους εφαρµόζεται κατά δύο τρόπους, ανάλογα µε το 

σύστηµα που χρησιµοποιεί η επιχείρηση για την παρακολούθηση των αποθεµάτων:  

(α) του µέσου σταθµικού κόστους, αν η επιχείρηση ακολουθεί το σύστηµα της 

περιοδικής απογραφής και (β) του κυκλοφοριακού µέσου όρου, αν η επιχείρηση 

ακολουθεί το σύστηµα της διαρκούς απογραφής. 

 

Η µέση τιµή εισαγωγών του είδους. Επηρεάζεται από κάθε νέα εισαγωγή του είδους 

στην αποθήκη και υπολογίζεται ως εξής: 

Μέση τιµή = Συνολική Αξία Εισαγωγών / (Συνολική Ποσότητα Εισαγωγών - 

Εκκρεµή Ποσότητα στα ∆ελτία παραλαβής). 

 

Παράδειγµα 

 

Ηµεροµηνία Παραστατικό Αιτιολογία 

Εισαγωγές Εξαγωγές Υπόλοιπο 

Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία 

1/1 - Απογραφή Έναρξης 0 0,00     0 0,00 

15/1 Τ∆Α 1452 Αγορά 100 1.000,00     100 1.000,00 

20/2 Τ∆Α 3478 Αγορά 100 1.200,00     200 2.200,00 

28/2 ΤΙΜ 9562 Πώληση     40 800,00 160 1.760,00 

              160   

              160   

              160   

Σύνολα Περιόδου : 200 2.200,00 40 800,00 160 1.760,00 

 

Μέση Σταθµική Τιµή (Μ.Σ.Τ.) 
: 

0,00 + 2.200,00 
= 

2.200,00 
11,00 

0 + 200 200 

 

Η µέθοδος του µέσου σταθµικού κόστους (µέσος όρος) είναι σχετικά εύκολη στην 

εφαρµογή της και για το λόγο αυτό χρησιµοποιείτε ευρύτατα στη πράξη. Με τη 

µέθοδο αυτή σε µια αγορά που οι τιµές παρουσιάζουν ανυψωτική τάση το µέσο 

κόστος είναι χαµηλότερο από το τρέχον κόστος, ενώ σε µια αγορά που οι τιµές 

παρουσιάζουν πτωτική τάση το µέσο κόστος είναι υψηλότερο από το τρέχον κόστος. 

Ωστόσο σε οικονοµίες όπως αυτή της χώρας µας ή των περισσότερων κρατών της 

Ε.Ε., που οι που οι τιµές στην πλειοψηφία των αγαθών δεν παρουσιάζουν έντονες 

διακυµάνσεις οι όποιες διαφοροποιήσεις από το τρέχον κόστος είναι ελάχιστες.  

 

Η µέθοδος του Περιοδικού µέσου Σταθµικού όρου 
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Αξία αποθέµατος αρχής 
βραχύχρονης περιόδου 

+ Αξία αγορών βραχύχρονης 
περιόδου 

Ποσότητα αποθέµατος στην 
αρχή της βραχύχρονης 

περιόδου 

+ Αγορασµένη ποσότητα στη 
βραχύχρονη περίοδο 

 

Η εφαρµογή της µεθόδου ενδείκνυται στις περιπτώσεις υπολογισµού βραχύχρονων 

αποτελεσµάτων (µήνα, τρίµηνο, κλπ) γιατί έχει σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση 

ελάχιστων αποκλίσεων στο κόστος των αναλώσεων κατά την διάρκεια της χρήσης. 

Η εφαρµογή της µεθόδου δεν ενδείκνυται όταν οι ποσότητες των αναλώσεων 

αποτιµούνται σε κάθε εξαγωγή. 

 

Μέθοδος του κυκλοφοριακού µέσου όρου ή των διαδοχικών 
υπολοίπων (moving average cost). 
 

Για την εφαρµογή της µεθόδου υπολογίζεται η µέση τιµή του υπολοίπου µετά από 
κάθε εισαγωγή µε τον ακόλουθο τύπο : 

 

Αξία προηγούµενου υπολοίπου + αξία νέας αγοράς στην τιµή 
κτήσεως 

Ποσότητα προηγούµενου 
υπολοίπου 

+ Ποσότητα νέας αγοράς 

 

 

Η µέθοδος πρώτη εισαγωγή – πρώτη εξαγωγή (F.I.F.O.) 
 

Ονοµάζεται και µέθοδος της σειράς εξαντλήσεως των αποθεµάτων και σύµφωνα µε 

αυτή τα αποθέµατα της πρώτης εισαγωγής εξάγονται πρώτα (first in first out) και τα 

αποθέµατα που παραµένουν στην αποθήκη προέρχονται από τις τελευταίες 

χρονολογικά αγορές και αποτιµώνται στις τιµές που αντίστοιχα αγοράσθηκαν. 

Κατά τη µέθοδο αυτή θεωρείτε ότι η πρώτη εισαγωγή (αγορά) εξάγεται πρώτη (First 

in – First out) και ότι τα αποθέµατα της απογραφής προέρχονται από τις τελευταίες 

αγορές της χρήσεως και αποτιµούνται στις τιµές που αντίστοιχα αγοράσθηκαν. Η 

αρχή του σχετικού υπολογισµού γίνεται µε την τελευταία αγορά. 
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Η αποτίµηση των πωλουµένων – αναλωµένων γίνεται µε τη σειρά εισαγωγής τους 

γι’αυτό και η µέθοδος αυτή λέγεται και «µέθοδος της σειράς εξαντλήσεως των 

αποθεµάτων». 

 

Πότε θεωρείτε κατάλληλη η χρησιµοποίηση της FIFO. 

Σήµερα η µέθοδος της σειράς εξαντλήσεως των αποθεµάτων θεωρείτε η περισσότερο 

αντικειµενική και σωστή στην αποτίµηση των αποθεµάτων απογραφής µια και η αξία 

τους πλησιάζει στις τρέχουσες τιµές αγοράς τους. 

 

Παράλληλα είναι και η περισσότερο χρησιµοποιούµενη από τον λογιστικό κόσµο 

διεθνώς. Παρά τα εµφανή της πλεονεκτήµατα έναντι των άλλων µεθόδων αποτίµησης 

κατηγορείτε για ένα βασικό µειονέκτηµα που παρουσιάζει το οποίο είναι η αδυναµία 

αντιπαράθεσης στα τρέχοντα έσοδα του τρέχοντος κόστους των πωληθέντων µια και 

το κόστος των πωληθέντων αφορά παλαιότερες αγορές. 

Οι υποστηρικτές της µεθόδου αντιπαραθέτουν επιχειρήµατα για την 

αντικειµενικότητα της µεθόδου όπως : 

• Το κόστος των πωληθέντων µε τη FIFO είναι το πραγµατικό µια και µια 

σωστή επιχείρηση δηµιουργεί τα αναγκαία αποθέµατα για την εξυπηρέτηση 

των πωλήσεων και δεν δηµιουργεί αποθέµατα για πιθανές πωλήσεις στο 

µακρινό µέλλον. Ειδικότερα σήµερα στην εποχή µιας παγκόσµια οικονοµίας 

χωρίς µεγάλες πληθωριστικές πιέσεις δεν υπάρχει άµεσος κίνδυνος 

υπερεκτίµησης των αποθεµάτων απογραφής και κατ’ επέκταση διόγκωση των 

κερδών. 

• Η αξία των αποθεµάτων προσεγγίζει κάθε φορά το κόστος αντικατάστασης 

τους. 

• Είναι ευρείας αποδοχής και σχετικά εύκολα εφαρµόσιµη. (εκτός από τις 

περιπτώσεις ειδικών εξόδων αγορών καθώς και πιστωτικών έκπτωσης 

αγορών). 

 

Η µέθοδος µπορεί να εφαρµόζεται µε το σύστηµα της διαρκούς απογραφής καθ’ όλη 

τη διάρκεια της χρήσεως (δηλαδή όποτε υπάρχει εξαγωγή) ή µε το σύστηµα της 

διαρκούς απογραφής µε το ίδιο αποτέλεσµα. 
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Παράδειγµα υπολογισµού: 
 
Α) Με το σύστηµα της περιοδικής απογραφής : 
 
 Ποσότη

τα 
 Τιµή  Αξία Υπόλοιπο 

Αποθέµατα έναρξης 100 X 10 = 1.000 1.000 
Πλέον Αγορές 400 X 12 = 4.800  

 
15.700 

 500 X 15 = 7.500 
 200 X 17 = 3.400 
 
Σύνολο : 

 
16.700 

Μείον Αποθέµατα 
λήξης 

200 x 17 = 3.400 3.400 

 
Κόστος πωλήσεων ή αναλώσεων : 

 
13.300 

 
 
 
Β) Με το σύστηµα της διαρκούς απογραφής : 
Η παρακολούθηση της ροής κόστους των αποθεµάτων και των πωληµένων σε κάθε 

συναλλαγή (τρέχουσα κοστολόγηση) έχει ως εξής : 

 

 Χρέωση Πίστωση Υπόλοιπο 

 

Mε το σύστηµα της διαρκούς απογραφής είναι δυνατό ο προσδιορισµός του κόστους 

των πωληµένων και του κόστους των µενόντων αποθεµάτων να µη γίνεται κατά το 

χρόνο κάθε συναλλαγής αλλά στο τέλος της περιόδου. 

Στην περίπτωση αυτή θα έχουµε : 

 
Ηµερο

µηνία 
Είδος 
Κίνησης 

Ποσότ

ητα 
Τιµή Αξία 

Κόστο

υς 

Ποσό

τητα 
Τιµή Αξία Ποσό

τητα 
Τιµή 
Κόστο

υς 

Αξία 
Κόστους 

1/1 Απόθεµα 
έναρξης 

      100 10 1.000 

10/1 Αγορά  
400 

 
12 

 
4.800 

   100 
400 

10 
12 

1.000 
4.800 

11/1 Πώληση    100 
200 

10 
12 

1.000 
2.400 

 
200 

 
12 

 
2.400 

13/1 Αγορά 500 15 7.500    200 
500 

12 
15 

2.400 
7.500 

20/1 Πώληση    200 
400 

12 
15 

2.400 
6.000 

 
100 

 
15 

 
1.500 

25/1 Αγορά 200 17 3.400    100 
200 

15 
17 

1.500 
3.400 

28/1 Πώληση    100 15 1.500 200 17 3.400 
           
 Σύνολα : 1.100  15.700 1.000  13.300 200  3.400 

 
Πωληµένες µονάδες (ή αναλωµένες) : 
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Πώληση 11/1 300 µονάδες 100 χ 10 από τα αποθέµατα έναρξης = 

200 χ 12 από την αγορά 10/1 = 
1.000 
2.400 

Πώληση 20/1 600 µονάδες 200 χ 12 από την αγορά 10/1 =  
400 χ 15 από την αγορά 13/1 = 

2.400 
6.000 

Πώληση 28/1 100 µονάδες 100 χ 15 από την αγορά 13/1 =  1.500 

Κόστος πωληθέντων µονάδες  1.000          Αξία : 13.300 

Μένοντα λήξης : 200 x 17 από την αγορά 25/1 =  3.400 

Σύνολο : Μονάδες 1.200   16.700 

   

 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι µε τη µέθοδο FIFO το κόστος πωλήσεων και 

µενόντων προσδιορίζεται στο ίδιο ύψος, ανεξάρτητα από το σύστηµα απογραφής που 

ακολουθεί η επιχείρηση και τον τρόπο που το εφαρµόζει (διαρκείς, περιοδική, στο 

τέλος της περιόδου). 

 

Η µέθοδος τελευταία εισαγωγή - πρώτη εξαγωγή (LIFO) 
 

Η µέθοδος αυτή βασίζεται στην εκδοχή ότι η πρώτη εξαγωγή (πώληση ή ανάλωση) 

προέρχεται από την τελευταία εισαγωγή (Last Ιn - First Out) και ότι τα αποθέµατα 

τέλους χρήσεως προέρχονται από τις παλιότερες εισαγωγές.  

Η αρχή των υπολογισµών της αποτιµήσεως των αποθεµάτων τέλους χρήσεως γίνεται 

από την πρώτη αγορά της χρήσεως. Η αποτίµηση των πωληµένων - αναλωµένων 

γίνεται αντίθετα µε τη σειρά της εισαγωγής τους.  

Η µέθοδος αυτή είναι ακριβώς αντίθετη µε τη µέθοδο FIFO. 

 

Η εφαρµογή της µεθόδου δεν επιτρέπεται τόσο από την Ελληνική λογιστική 

νοµοθεσία (ν.4308/2014) όσο και από τα ∆ιεθνή πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (∆.Λ.Π. 2). 

 

Μέθοδος του εξατοµικευµένου κόστους 
 

Σε ορισµένες περιπτώσεις αγαθών που είτε είναι ογκώδη (π.χ. πλοία) είτε είναι 

µεγάλης αξίας (π.χ. κοσµήµατα) είναι δυνατό τα αποθέµατα τους να αποµιµούνται µε 

το πραγµατικό κόστος αγοράς ή κατασκευής τους κάθε αγαθού χωριστά. 
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Όταν δηλαδή τα επιµέρους στοιχεία του κόστους έχουν εξατοµικευµένα 

χαρακτηριστικά και µπορούν να συγκεντρωθούν για το κάθε αγαθό χωριστά τότε 

είναι δυνατή η εφαρµογή της παρούσας µεθόδου. 

Για την εφαρµογή της θα πρέπει να προσδιορίζεται από ποιες ειδικές αγορές 

προέρχονται οι ποσότητες που συγκροτούν τα αποθέµατα τέλους χρήσεως, 

προκειµένου τα αποθέµατα αυτά να αποτιµηθούν στην ειδική τιµή κτήσης τους ή στο 

κόστος παραγωγής τους. 

Η µέθοδος απαιτεί εξατοµικευµένη παρακολούθηση κάθε στοιχείου και γι’ αυτό 

εφαρµόζεται σπάνια στην πράξη. 

Το Ε.Γ.Λ.Σ. (Π∆.1123/1980) που έχει αντικατασταθεί απο το ν.3408/2014, σχετικά 

µε τη µέθοδο αυτή, όριζε τα εξής: κατά τη µέθοδο αυτή, τα αποθέµατα 

παρακολουθούνται όχι µόνο κατ’ είδος, αλλά και κατά συγκεκριµένες παρτίδες 

αγοράς ή παραγωγής, οι οποίες έτσι αποκτούν αυτοτέλεια κόστους (π.χ. παρτίδα 

µαλλιών, ακατέργαστων δερµάτων, πλαστικών πρώτων υλών, µερών µηχανηµάτων). 

Κατά την αποτίµηση των αποθεµάτων της απογραφής, αυτά αναλύονται σε 

ποσότητες κατά παρτίδα από την οποία προέρχονται και αποτιµώνται στο κόστος της 

συγκεκριµένης παρτίδας, ανεξάρτητα από το χρόνο παραγωγής ή αγοράς τους. 

 

Σχετικά µε τον προσδιορισµό του κόστους των αποθεµάτων εξατοµικευµένης 

παραγωγής το ∆.Λ.Π 2 «αποθέµατα» ορίζει ότι 23: Το κόστος αποθεµάτων των ειδών 

που δεν είναι συνήθως εναλλάξιµα, καθώς και των αγαθών ή υπηρεσιών που 

παράγονται και προορίζονται για ειδικούς σκοπούς, θα καθορίζεται µε την 

εξατοµίκευση του µεµονωµένου κόστους κάθε είδους.  

 

Εξατοµικευµένο κόστος σηµαίνει ότι συγκεκριµένα κόστη αποδίδονται σε 

εξατοµικευµένα είδη του αποθέµατος. Αυτός είναι ο κατάλληλος χειρισµός για τα 

είδη που προορίζονται για έναν ειδικό σκοπό, ανεξάρτητα αν έχουν αγοραστεί ή 

παραχθεί. Όµως, το εξατοµικευµένο κόστος είναι ακατάλληλο, όταν υπάρχει µεγάλος 

αριθµός ειδών του αποθέµατος τα οποία αντικαθίστανται µε µία κανονική ροή. Υπό 

τέτοιες συνθήκες, η µέθοδος της επιλογής των ειδών που παραµένουν ως απόθεµα, θα 

µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ώστε να επιτευχθούν προκαθορισµένες επιδράσεις επί 

του κέρδους ή της ζηµίας.  

                                                           
23

  Δ.Λ.Π. 2, παρ.23 & 24 
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Μέθοδος του πρότυπου κόστους (standard cost) 
 

Στην πράξη χρησιµοποιείτε κυρίως από βιοµηχανικές επιχειρήσεις που θελουν να 

ελέγξουν το κόστος παραγωγής τους. 

Το πρότυπο κόστος αποτελεί ένα προσυπολογιζόµενο κόστος απαλλαγµένο από τις 

απώλειες και τα έξοδα που οφείλονται σε µη φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας µιας 

επιχείρησης (διαδικασία προµηθειών & διαδικασία παραγωγής). Οι διαφορές µεταξύ 

πραγµατικού (ιστορικού) και προτύπου κόστους καταχωρούνται σε ιδιαίτερο 

λογαριασµό, ο οποίος αποτελεί όργανο ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας και της 

συναλλακτικής δραστηριότητας της επιχειρήσεως. 

Το πρότυπο κόστος µπορεί να εφαρµόζεται για την παρακολούθηση των πρώτων 

υλών, των ηµιετοίµων και των έτοιµων προϊόντων, τόσο ως προς την εισαγωγή όσο 

και ως προς την εξαγωγή τους από την αποθήκη η οποία µπορεί να τηρηθεί µόνο 

κατά ποσότητα, αφού όλες οι εισαγωγές και εξαγωγές καταχωρούνται µε την ίδια 

standard τιµή. 

Ως µέθοδος επιµέτρησης των αποθεµάτων δεν προβλέπεται ρητά από τα Ελληνικά 

Λογιστικά πρότυπα (ν.4308/2014). Ωστόσο θα µπορούσε πιθανά να χρησιµοποιηθεί 

ως εφαρµογή µεθόδου «προσεγγιστικής τεχνικής» για τον προσδιορισµό της 

ποσότητας των αποθεµάτων διαιρώντας τις αξίες αγοράς µε τις πρότυπες τιµές 

κτήσης. 

 

Το ∆.Λ.Π. 2 αποδέχεται τη χρήση της µεθόδου του πρότυπου κόστους24 ως τεχνική 

επιµέτρησης του κόστους των αποθεµάτων για λόγους ευκολίας. Στην περίπτωση 

αυτή το πρότυπο κόστος λαµβάνει υπόψη τα κανονικά επίπεδα υλών και υλικών, 

εργασίας, αποδοτικότητας και αξιοποίησης της παραγωγικής ικανότητας. Το κόστος 

αυτό επανεξετάζεται κατά τακτικά διαστήµατα και, αν είναι αναγκαίο, αναθεωρείται 

υπό το φως των τρεχουσών συνθηκών.  

 

  

                                                           
24

  Δ.Λ.Π. 2, παρ.21 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  
 

ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 
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Οι έµµεσες τεχνικές απογραφής και επιµέτρησης των 
αποθεµάτων. 
 

 

Οι έµµεσες τεχνικές απογραφής και επιµέτρησης των αποθεµάτων 
στην Ελληνική Νοµοθεσία. 
 

Αρχικά θα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι έµµεσες τεχνικές για τον προσδιορισµό της 

αξίας (κόστους) των αποθεµάτων υπήρχαν στο λογιστικό και φορολογικό δίκαιο της 

χώρας πριν το ν.4308/2014. Ο νόµος για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα υιοθέτησε 

για πρώτη φορά τις έµµεσες τεχνικές για τον προσδιορισµό της ποσότητας των 

αποθεµάτων και όχι για τον προσδιορισµό του κόστους (επιµέτρηση). 

 

Έµµεσες τεχνικές για την αποτίµηση των αποθεµάτων είχαν εισαχθεί στο λογιστικό 

δίκαιο και παλαιότερα όταν το Ε.ΣΥ.Λ, µε τη γνωµοδότησή 99/1735/1992 αναφέρει 

µε ποιες προϋποθέσεις θα µπορούσε να γίνει αποδεκτή η «µέθοδος της εκπτώσεως 

ποσοστού µικτού κέρδους» για την επιµέτρηση (αποτίµηση) των αποθεµάτων. 

 

Στην ερµηνευτική εγκύκλιο που κοινοποίησε τις διατάξεις του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π), 

ΠΟΛ.1003/31.12.2014, στην ενότητα ερµηνείας των διατάξεων του άρθρου 4 του 

νόµου, έγιναν δεκτά τα ακόλουθα: 

 

4.4.1 Καθιερώνεται η δυνατότητα προσδιορισµού της ποσότητας των αποθεµάτων µε 

αξιόπιστες και τεκµηριωµένες έµµεσες τεχνικές. Τεκµηριωµένες είναι οι τεχνικές που 

είναι γενικά αποδεκτές στην διεθνή πρακτική. Στόχος της διάταξης είναι η επίτευξη 

εύλογης διασφάλισης αναφορικά µε την προσδιοριζόµενη ποσότητα αποθεµάτων 

κατ’ είδος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, λαµβάνοντας υπόψη τις δυσχέρειες 

και το κόστος ακριβούς καταµέτρησης. ∆ηλαδή επιδιώκεται η αξιοπιστία της 

µέτρησης της ποσότητας και ταυτόχρονα ο περιορισµός του κόστους και η υπέρβαση 

δυσχερειών. 
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4.4.2 Μια σηµαντική παράµετρος που επηρεάζει την κρίση περί αξιοπιστίας των 

έµµεσων τεχνικών προσδιορισµού της ποσότητας των αποθεµάτων είναι το είδος των 

δικλίδων που χρησιµοποιεί η οντότητα για να παρακολουθεί και να ελέγχει τα 

παραλαµβανόµενα και αποστελλόµενα αποθέµατα, σύµφωνα µε την παράγραφο 8 

του άρθρου 5. Παράδειγµα τέτοιας δικλίδας είναι η τήρηση, κατ’ επιλογή της 

οντότητας, αναλυτικού αρχείου ποσοτικής διακίνησης για εισερχόµενα ή / και 

αποστελλόµενα ή πωλούµενα αγαθά. Στην κρίση για την απαιτούµενη αξιοπιστία των 

έµµεσων τεχνικών λαµβάνεται υπόψη το κατά πόσο οι τεχνικές είναι καθιερωµένες 

στη διεθνή πρακτική. Σε κάθε περίπτωση, λαµβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη φύση των 

αποθεµάτων (π.χ. καύσιµα, ζώντα ψάρια, ορυκτά αποθέµατα) για τον προσδιορισµό 

κατάλληλων έµµεσων τεχνικών προσδιορισµού της ποσότητας αυτών. 

 

4.4.3 Όταν, κατ’ απόλυτη επιλογή της οντότητας, τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο 

ποσοτικής διακίνησης παραλαµβανόµενων και αποστελλόµενων αγαθών, η 

διενέργεια φυσικής καταµέτρησης στο τέλος της περιόδου αναφοράς (ηµεροµηνία 

ισολογισµού) δύναται να αντικαθίσταται από τη λειτουργία αξιόπιστου συστήµατος 

κυλιόµενων απογραφών για διαφορετικές κάθε φορά οµάδες αποθεµάτων στη 

διάρκεια της περιόδου, ώστε συνολικά να παρέχεται η απαιτούµενη διασφάλιση περί 

της αξιοπιστίας των ποσοτήτων των αποθεµάτων. 

 

4.4.4 Ορισµένες έµµεσες τεχνικές παρακάµπτουν τον προσδιορισµό της ποσότητας 

των αποθεµάτων και προσδιορίζουν κατ’ ευθείαν την αξία του τελικού αποθέµατος 

και του κόστους πωληθέντων, περίπτωση στην οποία δεν απαιτείται ποσοτική 

καταµέτρηση των αποθεµάτων. Άλλες τεχνικές χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση 

της ποσότητας του τελικού αποθέµατος, και ακολουθεί η επιµέτρηση ως ξεχωριστή 

διαδικασία. 

 

Ενδεικτικά παραδείγµατα έµµεσων τεχνικών 

 

Παράδειγµα 4.4.1–Η µέθοδος της λιανικής τιµής (retail method) 

 

Η µέθοδος αυτή προσδιορίζει κατ’ ευθείαν την αξία του τελικού αποθέµατος και του 

κόστους πωληθέντων, χωρίς να προσδιορίζει την ποσότητα του τελικού αποθέµατος. 

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται, µε διάφορες παραλλαγές, από επιχειρήσεις που 
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εµπορεύονται µεγάλες ποσότητες ειδών που πωλούνται λιανικά µε σχετικά σταθερά 

ποσοστά κέρδους επί της τιµής κτήσεως. Η µέθοδος αυτή λειτουργεί σύµφωνα µε το 

κατωτέρω γενικό παράδειγµα: 

 

Κόστος Αξία Λιανικής 

Αρχικό απόθεµα 100,00 130,00 

Αγορές περιόδου 1.230,00 1.586,70 

Σύνολο προς πώληση 1.330,00 1.716,70 

Πωλήσεις περιόδου (σε τιµές λιανικής) -1.200,00 

Απόθεµα τέλους σε τιµές λιανικής 516,70 

 
Ποσοστό κέρδους λιανικής τιµής =[1-(1.330/1.716,70)] 0,2253 

Απόθεµα τέλους σε κόστος κτήσης = [516,70*(1-0,2253)]  400,29 

 

Σηµειώσεις 

1. Στο ανωτέρω παράδειγµα, το αρχικό απόθεµα διαφέρει από τις αγορές ως προς τη 

σύνθεση – ποσοστό µικτού κέρδους. 

 

2. Το ποσό του αρχικού αποθέµατος και των αγορών της περιόδου σε αξίες λιανικής 

έχει προκύψει πολλαπλασιάζοντας το κόστος κτήσης µε το ποσοστό µικτού κέρδους. 

 

Παράδειγµα 4.4.2–Χρήση στατιστικών  µεθόδων προσδιορισµού της ποσότητας 

αποθεµάτων 

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται για την µέτρηση της ποσότητας των αποθεµάτων 

στο τέλος της περιόδου σε περιπτώσεις που η µέθοδος της φυσικής καταµέτρησης 

είναι πρακτικά αδύνατη, όπως για παράδειγµα η µέτρηση της ποσότητας της 

ιχθυοµάζας των ιχθυοτροφείων. Με βάση την µέθοδο αυτή, η αρχική ποσότητα 

ιχθύων που τοποθετείται σε έναν κλωβό εκτροφής, µετατρέπεται σε κάθε ηµεροµηνία 

που επιδιώκεται απογραφή, σε ποσότητα και ιχθυοµάζα, λαµβάνοντας υπόψη 

διάφορους παράγοντες, όπως τις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες που 

επηρεάζουν την ανάπτυξη των ιχθύων, τις αναλωθείσες ιχθυοτροφές και τα ποσοστά 
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θνησιµότητας. Τα αποτελέσµατα της µεθόδου επαληθεύονται εκ των υστέρων κατά 

την συλλογή των ιχθύων (εξαλίευση). 

 

Παράδειγµα 4.4.3–Προσεγγιστικές τεχνικές σε παρεµφερή αποθέµατα 

 

Σε περίπτωση αποθεµάτων παρεµφερούς είδους, µεγάλου αριθµού και µικρής 

διαφοράς αξίας ανά τεµάχιο µεταξύ τους, είναι δυνατόν η καταµέτρηση να γίνεται σε 

γενικές κατηγορίες και µε τη χρήση µέσης τιµής, εφόσον δεν υπάρχει σηµαντική 

επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

 

 

Κυριότερες Έµµεσες Τεχνικές 
 

Ερευνώντας στην διεθνή πρακτική για αξιόπιστες έµµεσες τεχνικές προσδιορισµού 

της ποσότητας των αποθεµάτων εντοπίσαµε ως κυριότερες τις ακόλουθες τεχνικές - 

µεθόδους : 

 

• Η µέθοδος των λιανικών τιµών πώλησης (Retail - Inventory Method) 

• Η µέθοδος του ποσοστού µικτού κέρδους. (Gross Margin Method) 

• Η µέθοδος της τιµής πώλησης (valuation at selling price) 

• Μέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης έργου – (Percentage-of-completion 

method) 

• Μέθοδος της ολοκληρώσεως του έργου (Completed Contract Method) 

 

Ο προσδιορισµός της ποσότητας των αποθεµάτων επίσης µπορεί να γίνει : 

 

Α) Με χρήση στατιστικών µεθόδων προσδιορισµού της ποσότητας αποθεµάτων 

 

Β) Με εφαρµογή προσεγγιστικών  τεχνικών σε παρεµφερή αποθέµατα 

 

Η µέθοδος της λιανικής τιµής (retail method) 
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Στόχος της µεθόδου είναι ο προσδιορισµός του κόστους των πωληθέντων και των 

αποθεµάτων τέλους στις λιανικές τιµές πωλήσεως. Για την εφαρµογή της µεθόδου 

απαιτείται: 

α) να υπολογιστούν τα διαθέσιµα προς πώληση αποθέµατα (αρχικό απόθεµα + αγορές 

περιόδου) στο κόστος και σε τιµές λιανικής πωλήσεως, 

(β) να υπολογιστεί η αξία του αποθέµατος λήξεως σε τιµές λιανικής πώλησης και 

(γ) να µετατραπεί η υπολογιζόµενη αξία αποθεµάτων σε τιµές λιανικής σε κόστος 

κτήσεως µε βάση το υπολογιζόµενο ποσοστό κόστους, 

Η µέθοδος αυτή προσδιορίζει κατ’ ευθείαν την αξία του τελικού αποθέµατος και του 

κόστους πωληθέντων, χωρίς να προσδιορίζει την ποσότητα του τελικού αποθέµατος. 

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται, µε διάφορες παραλλαγές, από επιχειρήσεις που 

εµπορεύονται µεγάλες ποσότητες ειδών που πωλούνται λιανικά µε σχετικά σταθερά 

ποσοστά κέρδους επί της τιµής κτήσεως. 

 

Η µέθοδος αυτή λειτουργεί σύµφωνα µε το κατωτέρω γενικό παράδειγµα (ποσά σε 

ευρώ): 

 

Η µέθοδος της λιανικής τιµής (retail method) 

  Κόστος  
Αξία 

Λιανικής 

Αρχικό Απόθεµα Α1 100,00 Β1 130,00 

Αγορές Περιόδου Α2 1.230,00 Β2 1.599,00 

Σύνολο Αποθεµάτων Χρήσης Α3 1.330,00 Β3 1.729,00 

      

      

      
Ποσοστό κέρδους σε λιανικές τιµές πώλησης  % [ 1 - (Κόστος 
Αποθεµάτων (Α3) / Αξία Αποθεµάτων σε Λιανικές Τιµές 
(Β3))] 0,23 Β4 0,2308 

Ποσοστό κόστους πωληθέντων σε λιανικές τιµές % ( 1 - Β4 ) 0,77 Β5 0,7692 

      
Σύνολο Αποθεµάτων προς πώληση µε λιανικές τιµές  (Σύνολο 
Αποθεµάτων (A3) / % ποσοστό Κόστους πωληθέντων (B5) ):   1.729,00 

Λιανικές Πωλήσεις Περιόδου   1.200,00 

Υπόλοιπο Αποθεµάτων προς πώληση µε λιανικές τιµές   529,00 

      

Απόθεµα τέλους  σε κόστος κτήσης        406,92 
 

Σηµειώσεις 

1. Στο ανωτέρω παράδειγµα, το αρχικό απόθεµα διαφέρει από τις αγορές ως προς τη  



38 

 

σύνθεση – ποσοστό µικτού κέρδους. 

2. Το ποσό του αρχικού αποθέµατος και των αγορών της περιόδου σε αξίες λιανικής 

έχει προκύψει πολλαπλασιάζοντας το κόστος κτήσης µε το ποσοστό µικτού κέρδους. 

 

Η µέθοδος των λιανικών τιµών διαφέρει από τη µέθοδο του ποσοστού µικτού 

κέρδους, γιατί ενώ εκείνη βασίζεται στο ποσοστό µικτού κέρδους της προηγούµενης 

χρήσης, η µέθοδος των λιανικών τιµών πώλησης βασίζεται στο ποσοστό του κόστους 

επί της τιµής πώλησης της τρέχουσας περιόδου. 

Βασική προϋπόθεση για την εφαρµογή της µεθόδου είναι η ύπαρξη σχετικής  

οµοιοµορφίας των πωληθέντων µέσα στην περίοδο αποθεµάτων σε σύγκριση µε τα 

µένοντα αποθέµατα. ∆ηλαδή εάν πωλούνται σε µία περίοδο είδη µίας κατηγορίας µε 

διαφορετικές τιµές πώλησης από τις άλλες κατηγορίες τότε ο προσδιορισµός τόσο 

του κόστους πωληθέντων όσο και των αποθεµάτων λήξης θα παρουσιάζει σηµαντικές 

αποκλίσεις. 

 

Η µέθοδος των λιανικών χρησιµοποιείται κυρίως από τα µεγάλα εµπορικά 

καταστήµατα και τις αλυσίδες καταστηµάτων που πωλούν µεγάλη ποικιλία ειδών, 

των οποίων η φυσική απογραφή είναι και δύσκολη και χρονοβόρα. 

Με την εφαρµογή της µεθόδου είναι εφικτή η κατάρτιση ενδιάµεσων οικονοµικών 

καταστάσεων (π.χ. µηνιαίων, τριµηνιαίων) χωρίς να γίνεται φυσική καταµέτρηση 

τους. 

 

Η µέθοδος των λιανικών πωλήσεων δεν ασχολείται µε την ποσοτική 

παρακολούθηση των αποθεµάτων, αλλά µόνο µε τον προσδιορισµό της αξίας 

τους. 

 

Με βάση το ∆.Λ.Π. 2 στην ενότητα «Τεχνικές επιµέτρησης του κόστους»25  

Η µέθοδος της λιανικής τιµής πώλησης χρησιµοποιείται συχνά στον κλάδο λιανικής 

για την επιµέτρηση αποθεµάτων µεγάλου αριθµού ταχέως µεταβαλλόµενων ειδών, τα 

οποία έχουν παρόµοια περιθώρια κέρδους και για τα οποία δεν είναι πρακτικά δυνατό 

να χρησιµοποιηθούν άλλες κοστολογικές µέθοδοι. Το κόστος του αποθέµατος 

προσδιορίζεται µε µείωση της αξίας πώλησης του αποθέµατος κατά το αρµόζον 

                                                           
25

  Δ.Λ.Π. 2, παραγ.21 & 22 
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ποσοστό µεικτού περιθωρίου κέρδους. Το ποσοστό που χρησιµοποιείται λαµβάνει 

υπόψη και το απόθεµα που έχει υποτιµηθεί σε επίπεδο χαµηλότερο της αρχικής τιµής 

πωλήσεώς του. Για κάθε τµήµα λιανικής χρησιµοποιείται συχνά ένα µέσο ποσοστό. 

 

 

Η µέθοδος του ποσοστού µικτού κέρδους (Gross Margin Method) 
 
H φυσική καταµέτρηση των αποθεµάτων σε πολλές επιχειρήσεις απαιτεί σηµαντικό 

χρόνο µε αποτέλεσµα να γίνεται µία φορά στο τέλος της χρήσης. 

Η διοίκηση κάθε επιχείρησης έχει ανάγκη για αποτελέσµατα σε περιοδικά 

διαστήµατα (µήνα, τρίµηνο, εξάµηνο) προκειµένου να πάρει τις κατάλληλες για την 

πορεία της επιχείρησης αποφάσεις. Για την κατάρτιση καταστάσεων αποτελεσµάτων 

είναι απαραίτητος ο προσδιορισµός της αξίας τους στη λήξη της κάθε περιόδου.  

Ο προσδιορισµός της αξίας αυτών χωρίς εργασίες φυσικής απογραφής και 

καταµέτρησης τους είναι δυνατό να αντιµετωπισθεί µε την εφαρµογή της µεθόδου 

του µικτού περιθωρίου κέρδους. 

 

Η µέθοδος αυτή στηρίζεται στην παραδοχή ότι το ποσοστό µικτού κέρδους παραµένει 

περίπου σταθερό από τη µια λογιστική περίοδο στην επόµενη. Η παραδοχή αυτή στην 

πράξη ισχύει για τις περισσότερες επιχειρήσεις. 

 

Για την εφαρµογή της µεθόδου ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

· Προσδιορίζεται το κόστος των αποθεµάτων προς πώληση από το ισοζύγιο της 

περιόδου (απόθεµα έναρξης + αγορές περιόδου). 

· Προσδιορίζεται το µέσο ποσοστό µικτού κέρδους επί των πωλήσεων (µικτά κέρδη 

/ πωλήσεις). 

· Υπολογίζεται το κόστος των πωληθέντων αφαιρώντας από τις καθαρές πωλήσεις 

το µικτό κέρδος. 

· Αφαιρείται από το κόστος των αποθεµάτων προς διάθεση ο κόστος των 

πωληθέντων και προσδιορίζεται κατ’ εκτίµηση η αξία του τελικού αποθέµατος. 

 

Το παράδειγµα που ακολουθεί αποσαφηνίζει τον τρόπο εφαρµογής της µεθόδου του 

ποσοστού µικτού κέρδους. 
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Η µέθοδος του ποσοστού µικτού κέρδους. (Gross Margin Method) 
    

Αρχικό Απόθεμα 300.000,00 

Αγορές Περιόδου 12.300.000,00 

Σύνολο Αποθεμάτων Χρήσης 12.600.000,00 

    

% Ποσοστό Μικτού Κέρδους (προηγούμενης χρήσης) 25% 

% Ποσοστό Κόστους Πωληθέντων (προηγούμενης χρήσης) 75% 

    

Πωλήσεις Περιόδου 9.000.000,00 

Κόστος Πωληθέντων 6.750.000,00 

Μικτό Κέρδος  2.250.000,00 

    

Απόθεμα τέλους  σε κόστος κτήσης 5.850.000,00 

 

Όταν η επιχείρηση εµπορεύεται διαφορετικές κατηγορίες – οµάδες ειδών και το 

ποσοστό µικτού κέρδους διαφέρει σηµαντικά από κατηγορία σε κατηγορία θα πρέπει 

το ποσοστό µικτού κέρδους να προσδιορίζεται χωριστά ανά κατηγορία ή ακόµη και 

κατά είδος, µε στόχο τον ακριβή υπολογισµό του κόστους των αποθεµάτων τέλους. 

Σηµαντική βοήθεια στην εφαρµογή της µεθόδου δίνουν τα µηχανογραφηµένα 

συστήµατα αρκεί ο χρήστης να καταχωρεί σε αυτά τουλάχιστον κατά οµάδα – 

κατηγορία τις αγορές και τις πωλήσεις των ειδών. 

 
Η µέθοδος του ποσοστού µικτού κέρδους χρησιµοποιείται συνήθως στις ακόλουθες 

περιπτώσεις:  

· για τον προσδιορισµό του κόστους των αποθεµάτων λήξεως στις ενδιάµεσες 

οικονοµικές καταστάσεις (λ.χ. µηνιαίες, τριµηνιαίες κ.λπ.) που καταρτίζουν οι 

επιχειρήσεις,  

· από τους ελεγκτές για την εκτίµηση της ορθότητας της αξίας των αποθεµάτων 

που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις,  

· για την κατάρτιση προγραµµάτων προϋπολογισµού και δράση που χρειάζεται η 

εκτίµηση του κόστους των πωληθέντων και των µενόντων αποθεµάτων και  

· για την εκτίµηση της αξίας των αποθεµάτων που καταστράφηκαν π.χ. από 

πυρκαγιά ή πληµµύρα από τους σχετικούς πραγµατογνώµονες. 

 
 

Η µέθοδος της εκπτώσεως ποσοστού µικτού κέρδους 
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Ένα είδος εφόσον συντρέχουν ορισµένες προϋποθέσεις είναι δυνατό να απογραφή 

στην τιµή πώλησης του µειωµένη µε τα τυχόν έξοδα διάθεση του. 

 

 

Η µέθοδος της τιµής πωλήσεως (valuation at selling price) 
 
Η Γενικά λογιστική παραδοχή είναι ότι το έσοδο πραγµατοποιείτε κατά το χρόνο της 

πώλησης και δεν γίνεται εκ των προτέρων να εµφανίζονται έσοδα και κέρδη 

επιµετρώντας τα περιουσιακά στοιχεία στις τιµές πώλησης τους. 

Ωστόσο στο γενικό αυτό κανόνα συναντούµε ορισµένες εξαιρέσεις που έχουν να 

κάνουν µε αποθέµατα για τα οποία υπάρχουν προκαθορισµένες τιµές πώλησης που 

επιβάλλονται από νοµοθεσίες (διατίµηση). Για παράδειγµα ορισµένα είδη που 

πωλούνται σε κυλικεία Αεροδροµίων, Σταθµών Τρένων, Μουσεία, κ.α.λ.. 

 

Στις περιπτώσεις αυτές τω αποθέµατα επιµετρούνται στις τιµές πώλησης τους 

µειωµένες µε τα έξοδα διάθεσης τους. 

Όταν χρησιµοποιείτε η µέθοδος της τιµής πώλησης θα πρέπει µε σαφήνεια στις 

οικονοµικές καταστάσεις να γίνεται αναφορά (αποκάλυψη) στη βάση αποτίµησης 

τους. 

Η µέθοδος της τιµής πώλησης αναγνωρίζει αποτέλεσµα και για κατεχόµενα 

αποθέµατα.  Αναγνωρίζει  κέρδος (holding gain) στην αύξηση των τιµών και ζηµία 

(holding loss) στη µείωση των τιµών πώλησης αυτών. 

 

 

Μέθοδος της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης έργου (Percentage-of-
completion method) 
 

Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και τα κατασκευαστικά συµβόλαια 

αναγνωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δεδουλευµένα, µε βάση 

τη µέθοδο του ποσοστού ολοκλήρωσης. 

Η µέθοδος ποσοστιαίας ολοκλήρωσης περιλαµβάνει, όπως υποδηλώνει το όνοµα, τη 

συνεχή αναγνώριση των εσόδων και των εξόδων που σχετίζονται µε µακροπρόθεσµα 

έργα. Με αυτόν τον τρόπο, ο πωλητής µπορεί να αναγνωρίσει κάποιο κέρδος ή ζηµία 

που σχετίζεται µε ένα έργο σε κάθε λογιστική περίοδο κατά την οποία το έργο 

εξακολουθεί να είναι ενεργό. Η µέθοδος λειτουργεί καλύτερα όταν είναι ευλόγως 
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δυνατόν να εκτιµηθούν τα στάδια της ολοκλήρωσης του έργου σε συνεχή βάση, ή 

τουλάχιστον να εκτιµήσει τις υπόλοιπες δαπάνες για την ολοκλήρωση ενός έργου. 

 

Αντίθετα, η µέθοδος αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται όταν υπάρχουν σηµαντικές 

αβεβαιότητες σχετικά µε το ποσοστό ολοκλήρωσης ή τις υπόλοιπες δαπάνες που θα 

πραγµατοποιηθούν. Για την εφαρµογή της θα πρέπει να εκτιµάται η ικανότητα του 

αναδόχου για να χρησιµοποιήσει τη µέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης, αν 

µπορεί να υπολογίσει το ελάχιστο σύνολο των εσόδων και το µέγιστο συνολικό 

κόστος µε επαρκή και αξιόπιστο τρόπο. 

Η ικανότητα του αναδόχου να δηµιουργήσει αξιόπιστη εκτίµηση της  σύµβασης 

κατασκευής µπορεί να έχει αποµειωθεί όταν υπάρχουν µη κανονικές συνθήκες. 

Για παράδειγµα όταν µία σύµβαση κατασκευής έχει εκκρεµείς νοµικές διεκδικήσεις. 

 

Στην ουσία, η µέθοδος ποσοστιαίας ολοκλήρωσης επιτρέπει να αναγνωρίσουµε ως 

εισόδηµα αυτό που ανταποκρίνεται στο ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου.  

Το ποσοστό ολοκλήρωσης µπορεί να µετρηθεί µε οποιονδήποτε από τους παρακάτω 

τρόπους: 

 

Πραγµατοποιηµένο προς συνολικό κόστος 

Αυτή είναι µια σύγκριση του κόστους της σύµβασης που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι 

σήµερα για το συνολικό αναµενόµενο κόστος του συµβολαίου. Το κόστος των 

αντικειµένων που έχουν ήδη αγοραστεί για µια σύµβαση, αλλά τα οποία δεν έχουν 

ακόµη εγκατασταθεί δεν πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στον προσδιορισµό του 

ποσοστού ολοκλήρωσης του έργου, εκτός αν έχουν ειδικά παραχθεί για τη σύµβαση. 

Επίσης, να κατανείµει το κόστος του εξοπλισµού κατά τη διάρκεια της σύµβασης, και 

όχι εκ των προτέρων, εκτός εάν η κυριότητα του εξοπλισµού µεταφέρεται στον 

πελάτη. 

 

Πραγµατοποιηµένες µονάδες προς συνολικές µονάδες έργου 

Επιµετρούνται οι µονάδες έργου που καταβλήθηκαν µέχρι το χρόνο επιµέτρησης σε 

σχέση µε το σύνολο των µονάδων έργου που αναµένεται να δαπανηθεί για την 

ολοκλήρωση του έργου. Για παράδειγµα, το ποσοστό ολοκλήρωσης θα µπορούσε να 

βασίζεται στις ώρες εργασίας ή ώρες λειτουργίας των µηχανήµατων, ή την ποσότητα 

των υλικών. 
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Σχέση µονάδων παράδοσης  

Υπολογίζεται µε την σύγκριση των µονάδων που παραδίδεται στον αγοραστή µε τον 

συνολικό αριθµό των µονάδων που πρέπει να παραδοθούν σύµφωνα µε τους όρους 

του έργου. Θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο όταν ο εργολάβος παράγει έναν 

αριθµό των µονάδων µε τις προδιαγραφές του αγοραστή.  

Η αναγνώριση βασίζεται σε: 

Για τα έσοδα, η τιµή της σύµβασης των µονάδων που παραδίδονται 

Για τα έξοδα, οι δαπάνες κατανέµονται εύλογα µε τις µονάδες που παραδίδονται 

 

Οι οντότητες θα πρέπει να χρησιµοποιούν την ίδια µέθοδο µέτρησης για παρόµοια 

είδη συµβάσεων έργων. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται ο υπολογισµός του 

ποσοστού των αποτελεσµάτων ολοκλήρωσης του έργου µε την πάροδο του χρόνου. 

 

Τα βήµατα που απαιτούνται για τη µέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης έχουν ως 

εξής: 

1. Υπολογισµός του µικτού περιθωρίου. Αφαιρούµε από τα συνολικά έσοδα, το 

συνολικό εκτιµώµενο κόστος της σύµβασης. 

2. Μέτρηση της προόδου προς την ολοκλήρωση του έργου χρησιµοποιώντας τις 

µεθόδους που περιγράφονται παραπάνω. 

3. Υπολογίζουµε το αποτέλεσµα της µέτρησης για το ποσοστό ολοκλήρωσης 

στα σύνολο των αναµενόµενων εσόδων για να βρούµε το ποσό των εσόδων 

που µπορεί να αναγνωριστεί µε βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης. 

4. Αφαιρούµαι από το ποσό που υπολογίσαµε τυχόν ποσό που αναγνωρίσαµε σε 

προηγούµενες περιόδους και την διαφορά την αναγνωρίζουµε ως αποτέλεσµα 

της τρέχουσας λογιστικής περιόδου. 

5. Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουµε το κόστος. Εφαρµόζοντας το συντελεστή 

από το ποσοστό ολοκλήρωσης στο συνολικά εκτιµώµενο κόστος και 

αφαιρώντας κόστος που αναγνωρίσαµε σε προηγούµενες περιόδους 

αναγνωρίζουµε το κόστος που αναλογεί στην τρέχουσα λογιστική περίοδο. 

 

Η εφαρµογή της µεθόδου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και τεκµηρίωση γιατί στο 

παρελθόν έχουν εντοπιστεί δόλιες πρακτικές όπου οντότητες, συνήθως υπερεκτιµούν 
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το ύψος των εσόδων και των κερδών που πρέπει να αναγνωριστεί υπολογίζοντας 

λάθος το ποσοστό ολοκλήρωσης. 

Η αναλυτική τεκµηρίωση του κάθε σταδίου και µονάδας του έργου είναι το αντίδοτο 

στα φαινόµενα απάτης που µπορούν να παρουσιαστούν κατά την εφαρµογή της 

µεθόδου. 

 

Παράδειγµα Υπολογισµού  
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Μονάδα 

µέτρησης

Προϋπολογισµένη 

Ποσότητα 

Ποσότητα που 

ολοκληρώθηκε

% ποσοστό 

ολοκλήρωσης 

Βαρύτητα στο 

σύνολο του 

έργου 

Ισοδύναµη 

ποσότητα 

προϋπολογισµένη

Ισοδύναµη 

ποσότητα 

ολοκληρωµένη 

1. ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΩΝ 

1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m3 7.640,88 7.640,88 100% 2 15.281,75 15.281,75 

1.2 Ειδικές επιχώσεις (σκύρα, κ.λπ.) m3 923,71 923,71 100% 2 1.847,42 1.847,42 

1.3 Οπλισµένο σκυρόδεµα m3 573,21 304,17 53% 2 1.146,42 608,34 

1.4 Άοπλο σκυρόδεµα (καθαριότητας) m3 105,57 105,57 100% 2 211,13 211,13 

1.5 Σκυρόδεµα στήριξης πρανών C16/20 m3 40,00 40,00 100% 2 80,00 80,00 

             

2. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ 

2.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m3 6168,57 6.168,57 100% 2 12.337,14 12.337,14 

2.2 Ειδικές επιχώσεις (σκύρα, κ.λπ.) m3 1125,32 1.125,32 100% 2 2.250,64 2.250,64 

2.3 Οπλισµένο σκυρόδεµα m3 384,98 384,98 100% 2 769,96 769,96 

2.4 Άοπλο σκυρόδεµα (καθαριότητας) m3 81,84 81,84 100% 2 163,68 163,68 

             

3. ∆ΕΞΑΜΕΝΗ Α' ΥΛΩΝ 

3.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m3 554,34 554,34 100% 2 1.108,68 1.108,68 

3.2 Ειδικές επιχώσεις (σκύρα, κ.λπ.) m3 176,63 176,63 100% 2 353,25 353,25 

3.3 Οπλισµένο σκυρόδεµα m3 71,44 71,44 100% 2 142,88 142,88 

3.4 Άοπλο σκυρόδεµα (καθαριότητας) m3 10,60 10,60 100% 2 21,20 21,20 

             

4. ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ 

4.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m3 3578,06 3.578,06 100% 1 3.578,06 3.578,06 

4.2 Ειδικές επιχώσεις (σκύρα, κ.λπ.) m3 1075,07 843,92 78% 1 1.075,07 843,92 

4.3 Οπλισµένο σκυρόδεµα m3 1277,1 390,44 31% 1 1.277,10 390,44 

4.4 

Άοπλο σκυρόδεµα δαπέδων 

(καθαριότητας) m3 117,41 69,68 59% 1 117,41 69,68 

4.5 επιχώσεις δαπέδων µε 3Α m3 5.654,88 0,00 0% 1 5.654,88 0,00 

4.6 επίστρωση δαπέδων µε άσφαλτο m2 4.752,00 0,00 0% 1 4.752,00 0,00 

             

             

5.   ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ 

5.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m3 173,89 173,89 100% 0,5 86,94 86,94 

5.2 Οπλισµένο σκυρόδεµα m3 76,34 64,34 84% 0,5 38,17 32,17 

5.3 

Άοπλο σκυρόδεµα δαπέδων 

(καθαριότητας) m3 9,48 9,48 100% 0,5 4,74 4,74 

5.4 Οπλισµός (θεµελίωσης, δαπέδων) Kg 3762,02 3.762,02 100% 0,5 1.881,01 1.881,01 

             

6. ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

6.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m3 431,16 431,16 100% 0,5 215,58 215,58 

6.2 Επιχώσεις µε προϊόντα εκσκαφής m3 370,13 370,13 100% 0,5 185,06 185,06 

6.3 Οπλισµένο σκυρόδεµα m3 51,97 51,97 100% 0,5 25,99 25,99 

6.4 

Άοπλο σκυρόδεµα δαπέδων 

(καθαριότητας) m3 9,06 9,06 100% 0,5 4,53 4,53 
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6.5 Οπλισµός (θεµελίωσης, δαπέδων) Kg 3.883,15 3.883,15 100% 0,5 1.941,58 1.941,58 

6.6 Μεταλλικός σκελετός κτιρίου Kg 6.134,01 6.134,01 100% 0,5 3.067,00 3.067,00 

6.7 Επικάλυψη µε θερµοµονωτικό πάνελ   m2 210,24 210,24 100% 0,5 105,12 105,12 

             

7. ΚΤΙΡΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

7.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m3 281,50 281,50 100% 0,5 140,75 140,75 

7.2 Επιχώσεις µε προϊόντα εκσκαφής m3 229,98 229,98 100% 0,5 114,99 114,99 

7.3 Οπλισµένο σκυρόδεµα m3 44,03 44,03 100% 0,5 22,02 22,02 

7.4 

Άοπλο σκυρόδεµα δαπέδων 

(καθαριότητας) m3 7,49 7,49 100% 0,5 3,74 3,74 

7.5 Οπλισµός (θεµελίωσης, δαπέδων) Kg 3323,79 3.323,79 100% 0,5 1.661,90 1.661,90 

7.6 Μεταλλικός σκελετός κτιρίου Kg 3949,44 3.949,44 100% 0,5 1.974,72 1.974,72 

7.7 

Επικάλυψη - πλαγιοκάλυψη µε 

θερµοµονωτικό πάνελ   m2 211,84 211,84 100% 0,5 105,92 105,92 

7.8 

Χωρίσµατα µε γυψοσανίδα -

τσιµεντοσανίδα m2 381,21 341,85 90% 0,5 190,60 170,92 

7.9 Επενδύσεις µε πλακίδια   m3 95,00 0,00 0% 0,5 47,50 0,00 

7.10 θυρες - παραθυρα τεµ 13 0 0% 0,5 6,50 0,00 

7.11 χρωµατισµοι m3 215,00 0,00 0% 0,5 107,50 0,00 

             

             

8. ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 

8.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m3 1108,84 1.108,84 100% 2 2.217,68 2.217,68 

8.2 Επιχώσεις µε προϊόντα εκσκαφής m3 583,04 583,04 100% 2 1.166,08 1.166,08 

8.3 Οπλισµένο σκυρόδεµα m3 214,31 214,31 100% 2 428,63 428,63 

8.4 Άοπλο σκυρόδεµα (καθαριότητας) m3 19,16 19,16 100% 2 38,33 38,33 

8.5 Οπλισµός (θεµελίωσης, δαπέδων) Kg 13927,11 13.927,11 100% 2 27.854,22 27.854,22 

8.6 Μεταλλικός σκελετός κτιρίου Kg 7091,06 7.091,06 100% 2 14.182,13 14.182,13 

8.7 Επικάλυψη µε θερµοµονωτικό πάνελ   m2 482,94 482,94 100% 2 965,88 965,88 

8.8 

Χωρίσµατα µε γυψοσανίδα -

τσιµεντοσανίδα m2 226,28 0,00 0% 2 452,56 0,00 

8.9 θυρες - παραθυρα τεµ 6 0 0% 2 12,00 0,00 

8.10 ειδικες κατασκευες (µεταλλικη σκαλα) τεµ 1 0 0% 2 2,00 0,00 

             

9.   ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 

ΧΩΡΟΥ 

9.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m3 6500,00 2.284,80 35% 1 6.500,00 2.284,80 

9.2  Οπλισµένο σκυρόδεµα C 20/25 m3 12,60 12,60 100% 1 12,60 12,60 

9.3  Οπλισµένο σκυρόδεµα C 16/20 m3 25,00 2,14 9% 1 25,00 2,14 

9.4 Εργοταξιακός πίνακας KA 1 1 100% 1 1,00 1,00 

9.5 σκυρόδεµα καθαριότητας C12/15 m3 4,00 0,00 0% 1 4,00 0,00 

9.6 Εσωτερική οδοποιϊα m2 6000,00 0,00 0% 1 6.000,00 0,00 

9.7 κράσπεδα  m 300,00 0,00 0% 1 300,00 0,00 

9.8 φωτισµός περιβάλλοντα ΚΑ 1,00 0,00 0% 1 1,00 0,00 

9.9 αποχέτευση περιβάλλοντα  ΚΑ 1,00 0,00 0% 1 1,00 0,00 

             

10. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ  

10.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m3 133,41 133,41 100% 1 133,41 133,41 

10.2 Οπλισµένο σκυρόδεµα C 16/20 m3 175,15 175,15 100% 1 175,15 175,15 

10.3 Οπλισµός (θεµελίωσης) Kg 7500,00 7.500,00 100% 1 7.500,00 7.500,00 

10.4 Μεταλλικό κιγκλίδωµα m3 491,03 491,03 100% 1 491,03 491,03 

10.5 Μεταλλική θυρα  τεµ 1 0 0% 1 1,00 0,00 

             

11. ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ  

11.1 Αγωγός 70 τ.χ Cu/eSn kg 891,70 641,70 72% 1 891,70 641,70 

11.2 Αγωγός 50 τ.χ Cu/eSn kg 172,40 77,40 45% 1 172,40 77,40 

11.3 

Υποδοχή γείωση Μ10-Μ12 ποιότητα 

V4A 
TEM 50 42,00

84% 1 50,00 42,00 

11.4 Ειδικοί σφ/ρες οπλισµού St/tZn TEM 500 404,00 81% 1 500,00 404,00 

11.5 Σφ/ρας αγωγού/αγωγού Μ8 ή Μ10 TEM 100 89,00 89% 1 100,00 89,00 
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INOX B.T 

11.6 Κολλήσεις TEM 130 124,00 95% 1 130,00 124,00 

11.7 

Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ18Χ3000mm 

V4A 
TEM 10 10,00

100% 1 10,00 10,00 

11.8 Ηλεκτρόδιο Φ17Χ1500 mm (>250 µm) TEM 3 3,00 100% 1 3,00 3,00 

11.9 Μύτες ηλεκτροδίων Φ17 St TEM 3 3,00 100% 1 3,00 3,00 

11.10Μονός Σφ/ρας INOX TEM 10 2,00 20% 1 10,00 2,00 

11.11Αντιδιαβρωτική ταινία TEM 1 1,00 100% 1 1,00 1,00 

11.12Σφ/ρες ηλεκτροδίου Φ18 TEM 10 10,00 100% 1 10,00 10,00 

11.13Σφ/ρες αγωγού / Φ17 TEM 3 3,00 100% 1 3,00 3,00 

11.14Σφ/ρες πολλαπλών TEM 20 20,00 100% 1 20,00 20,00 

             

             

  

12. ΝΈΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ          

12.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m3 300,00 0,00 0% 0,5 150,00 0,00 

12.2 Επιχώσεις µε προϊόντα εκσκαφής m3 175,00 0,00 0% 0,5 87,50 0,00 

12.3 Οπλισµένο σκυρόδεµα m3 110,00 0,00 0% 0,5 55,00 0,00 

12.4 

Άοπλο σκυρόδεµα δαπέδων 

(καθαριότητας) m3 16,00 0,00 0% 0,5 8,00 0,00 

12.5 Οπλισµός (θεµελίωσης, δαπέδων) Kg 10000,00 0,00 0% 0,5 5.000,00 0,00 

12.6 Μεταλλικός σκελετός κτιρίου Kg 14000,00 0,00 0% 0,5 7.000,00 0,00 

12.7 Επικάλυψη µε θερµοµονωτικό πάνελ   m2 400,00 0,00 0% 0,5 200,00 0,00 

   

Σύνολα : 146.969,83 110.686,03 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μονάδα 

μέτρησης 

Προϋπολογισμένη 

Ποσότητα 

Ποσότητα που 

ολοκληρώθηκε 

% ποσοστό 

ολοκλήρωσης 

1 Στάδιο Οικοδομικών Εργασιών Μήνες 3 2,259362277 75,31% 

2 Στάδιο προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού Μήνες 5 0,3 6,00% 

  Σύνολα   8 2,559362277 31,99% 

 

 

Μέθοδος της ποσοστιαίας συµπληρώσεως του έργου  

(Percentage of Completion Method) 

Σύνολα 

Σύµβασης 

Τρέχουσα 

Χρήση 

Συµφωνηθέν Συνολικό Τίµηµα (βάση σύµβασης) : 3.880.000,00   

Προσυπολογιζόµενο Κόστος : 3.464.285,71   

Προβλεπόµενο Μικτό Κέρδος : 415.714,29   

Περιθώριο % επί κόστους : 12,00% 12,00% 

Ποσοστό ολοκλήρωσης : 31,99% 

Κόστος που αναλογεί στο ποσοστό ολοκλήρωσης : 1.108.295,27 

Αξία έργου προς τιµολόγηση µε βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης : 1.241.290,70 
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Μέθοδος της ολοκληρωµένης συµβάσεως 
 

Όταν χρησιµοποιείται η µέθοδος της ολοκληρωµένης συµβάσεως, µέχρι την 

ολοκλήρωση του έργου δεν καταχωρίζεται κανένα έσοδο ή έξοδο. Στο ίδιο διάσηµα, 

οι πραγµατοποιούµενες δαπάνες καταχωρίζονται ως αποθέµατα «έργα υπό εκτέλεση» 

στο ενεργητικό και τα εισπραττόµενα από τον πελάτη ποσά ως προκαταβολές 

πελατών στις υποχρεώσεις.  

 

Η µέθοδος της ολοκληρωµένης συµβάσεως χρησιµοποιείται όταν εκτιµάται ότι δεν 

υπάρχει σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, έναντι της 

µεθόδου του ποσοστού ολοκληρώσεως.  

Θεωρείται, ενδεικτικά, ότι δεν υπάρχει σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

 

Τα έργα που αναλαµβάνει η οικονοµική µονάδα είναι σχετικά πολλά σε πλήθος, 

µικρής χρονικής διάρκειας (λίγων µηνών),  µικρής σχετικά αξίας το κάθε ένα, και 

υλοποιούνται χωρίς σηµαντικές διακυµάνσεις. 

 

Η δαπάνη που έχει αναληφθεί στο τέλος της περιόδου αποτελεί ένα µικρό ποσοστό 

του συνολικού κόστους του έργου και η αξιόπιστη εκτίµηση του ποσοστού προόδου 

του έργου δεν είναι εύκολη ή το κόστος εκτίµησης είναι ασύµφορο. 

 

 

Στατιστικές Μέθοδοι προσδιορισµού της ποσότητας των 
αποθεµάτων 
 
Στατιστικές µέθοδοι χρησιµοποιούνται για την µέτρηση της ποσότητας των 

αποθεµάτων στο τέλος της περιόδου σε περιπτώσεις που η µέθοδος της φυσικής 

καταµέτρησης είναι πρακτικά αδύνατη, όπως για παράδειγµα η µέτρηση της 

ποσότητας της ιχθυοµάζας των ιχθυοτροφείων. Με βάση την µέθοδο αυτή, η αρχική 

ποσότητα ιχθύων που τοποθετείται σε έναν κλωβό εκτροφής, µετατρέπεται σε κάθε 

ηµεροµηνία που επιδιώκεται απογραφή, σε ποσότητα και ιχθυοµάζα, λαµβάνοντας 

υπόψη διάφορους παράγοντες, όπως τις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες που 

επηρεάζουν την ανάπτυξη των ιχθύων, τις αναλωθείσες ιχθυοτροφές και τα ποσοστά 
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θνησιµότητας. Τα αποτελέσµατα της µεθόδου επαληθεύονται εκ των υστέρων κατά 

την συλλογή των ιχθύων (εξαλίευση). 

 

Στις στατιστικές µεθόδους θα µπορούσαµε να κατατάξουµε και την χρήση της 

µεθόδου του πρότυπου κόστους που στην Ελληνική Λογιστική νοµοθεσία 

(ν.4308/2014) δεν προβλέπεται στις αρχικά εφαρµοζόµενες µεθόδους επιµέτρησης 

της τιµής κτήσης .  

 

Στατιστική µέθοδος µπορεί να θεωρηθεί και η απογραφή µε δειγµατοληψία όµοιων ή 

παρεµφερών κωδικών αποθεµάτων. 

Για παράδειγµα σε µεγάλο πλήθος από το ίδιο αγαθό που είναι συσκευασµένο σε 

κιβώτια µε περιεχόµενο 100 τεµάχια ανά κιβώτιο, η φυσική απογραφή ενός µικρού 

πλήθους κιβωτίων και η επαλήθευση της ποσότητας τους µπορεί µε τη µέθοδο της 

προσέγγισης να θεωρηθεί ότι είναι σωστή η ποσότητα και στα άλλα συσκευασµένα 

κατά τον  ίδιο τρόπο αγαθά. Ουσιαστικά η επαλήθευση της ποσότητας και του 

κωδικού σε επαρκεί αριθµό δειγµάτων των συσκευασµένων αγαθών, µας επιτρέπει να 

θεωρήσουµε ότι στατιστικά και οι υπόλοιπες συσκευασίες είναι στην ίδια κατάσταση 

µε τα ελεγµένα δείγµατα. 

Απαραίτητο βέβαια να ελεγχθούν οι συσκευασίες για την ακεραιότητα τους. 

 

 

Προσεγγιστικές Τεχνικές σε παρεµφερή αποθέµατα 
 

Σε περίπτωση αποθεµάτων παρεµφερούς είδους, µεγάλου αριθµού και µικρής 

διαφοράς αξίας ανά τεµάχιο µεταξύ τους, είναι δυνατόν η καταµέτρηση να γίνεται σε 

γενικές κατηγορίες και µε τη χρήση µέσης τιµής, εφόσον δεν υπάρχει σηµαντική 

επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

 

Λοιπές τεχνικές προσδιορισµού της ποσότητας των αποθεµάτων 
 

Η φυσική καταµέτρηση ειδών που βρίσκονται αποθηκευµένα σε ειδικές 

εγκαταστάσεις όπως τα σιλό που τοποθετούνται αποθέµατα δηµητριακών (σίτος, 

αραβόσιτος, κριθάρι, κ.α.λ.) γίνεται µε ιδιαίτερες τεχνικές όπως η εµβαδοµέτρηση 

του σιλό και η µέτρηση της στάθµης του. Στη συνέχεια µετατρέπουµε τον όγκο σε 
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λίτρα και µε το ειδικό βάρος του κάθε αγαθού τα λίτρα σε κιλά για να βρούµε την 

ποσότητα του αποθέµατος που βρίσκεται στο σιλό. 

Προηγουµένως ελέγχουµε τα σιλό για να διαπιστώσουµε το είδος του αποθέµατος και 

την κατάσταση που βρίσκεται. 

 

Την ίδια τεχνική χρησιµοποιούµε για τον προσδιορισµό της ποσότητας υγρών 

αγαθών που βρίσκονται τοποθετηµένα σε δεξαµενές. Αγαθά όπως τα καύσιµα και τα 

υγρά τρόφιµα (λάδι, γάλα, χυµοί φρούτων, κ.α.λ.) αποθηκεύονται σε µεγάλες 

ποσότητες σε δεξαµενές πριν την συσκευασία τους σε µικρότερες ποσότητες για την 

πώληση τους ως τελικό προϊόν. 

Για την απογραφή τους χρησιµοποιούµε τους µετρητές κάθε δεξαµενής για να βρούµε 

τη στάθµη και να υπολογίσουµε τον όγκο του αποθηκευµένου αγαθού. Στη συνέχεια 

µετατρέπουµε τον όγκο σε λίτρα και κιλά για να προσδιορίσουµε την ποσότητα των 

αποθεµάτων που βρίσκονται στη δεξαµενή. 

Απαραίτητο να έχει προηγηθεί έλεγχος επαλήθευσης της ποιότητας του περιεχοµένου 

της δεξαµενής µε δείγµα του αγαθού που συγκεντρώνεται από διαφορετικά σηµεία 

της δεξαµενής. Στόχος να αποφύγουµε φαινόµενα δεξαµενής γεµάτη µε νερό και 

µικρή ποσότητα λαδιού που επιπλέει να την απογράψουµε ως δεξαµενή γεµάτη µε 

αποθέµατα λαδιού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  
 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΕΠΙΜΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 
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Ειδικά Θέµατα 
 

Στις παραγράφους που ακολουθούν αναφέρονται ορισµένα ειδικά θέµατα κατά την 

εφαρµογή των µεθόδων της τιµής κτήσης (F.I.F.O. και µέσο σταθµικό όρο) που 

αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις.  

Τα προβλήµατα αυτά δύναται να ξεπερασθούν σε όσες περιπτώσεις είναι εφικτό να 

εφαρµόζονται µέθοδοι εκτίµησης των αποθεµάτων.  

 

Προβλήµατα στην εφαρµογή των µεθόδων αποτίµησης των 
αποθεµάτων.  
 

Από την πρακτική µου εµπειρία κατά την εφαρµογή των µεθόδων αποτίµησης των 

αποθεµάτων προέκυψαν σε ορισµένες περιπτώσεις προβλήµατα κατά τον υπολογισµό 

των τιµών κόστους των αποθεµάτων. 

Η αξία των αποθεµάτων είναι βασικό συστατικό τους κόστους στις µεταποιητικές και 

εµπορικές επιχειρήσεις. 

Η εφαρµογή των µεθόδων αποτίµησης για τον προσδιορισµό της τιµής κόστους 

παρουσιάζουν αρκετά προβλήµατα ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που θα πρέπει να 

εφαρµοστούν σε βραχείες περιόδους κοστολόγησης (µηνιαίες, τριµηνιαίες) και όχι 

αποκλειστικά στο τέλος µίας δωδεκάµηνης διαχειριστικής περιόδου. 

 

Τα προβλήµατα αφορούν ιδιαίτερα την αποτίµηση των αποθεµάτων µε τη µέθοδο 

F.I.F.O. . 

 

Κατά τη µέθοδο αυτή εφαρµόζεται η εκδοχή ότι η πρώτη εισαγωγή εξάγεται πρώτη 

(First In - First Out) και ότι τα αποθέµατα προέρχονται από τις τελευταίες αγορές και 

αποτιµούνται στις τιµές που αντίστοιχα αγοράστηκαν. 

 

Παράδειγµα 1 

Έστω είδος µε την παρακάτω καρτέλα κινήσεων, στης 31/3: 

 
 Παρ/κό  Εισαγωγές Εξαγωγές Υπόλοιπο Κόστος 
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Ηµ/νία Αιτιολογία Ποσ. Αξία Ποσ. Αξία Ποσ. Αξία Πωληθ. 

 Απογραφή 10 1.000   10 1.000  

15/1 Αγορά 10 1.100   20 2.100  

25/1 Πώληση   10 2.000 10 1.100 1.000 

15/2 Αγορά 10 1.200   20 2.300  

25/2 Πώληση   10 2.000 10 1.200 1.100 

15/3 Αγορά 10 1.300   20 2.500  

25/3 Πώληση   5 1.000 15 1.900 600 

 Σύνολα 40 4.600 25 5.000 15 1.900 2.700 

 
Εφαρµόζοντας τη µέθοδο FIFO, οι 15 µονάδες αποθέµατος προέρχονται από τις 

τελευταίες αγορές και αποτιµούνται ως εξής: 

 

Αγορά 15/3 10 x 130 = 1.300 

Αγορά 15/2 5 x 120 = 600 

Σύνολο  1.900 
 
Εποµένως τα αποθέµατα στης 31/3, έχουν ως εξής: Ποσότητα = 15 & Αξία = 1.900 

 

Η εφαρµογή της µεθόδου FIFO συνεπάγεται και κοστολόγηση των 25 πωληθέντων 

µονάδων, ως εξής: 

 

Πώληση 25/1 <-> Απογραφή 10 x 100 = 1.000 

Πώληση 25/2 <-> Αγορά 
15/1 

10 x 110 = 1.100 

Πώληση 25/3 <-> Αγορά 
15/2 

5 x 120 = 600 

Σύνολο  2.700 
 
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η µέθοδος FIFO κάνει εφικτή την αποτίµηση 

των αποθεµάτων και τον προσδιορισµό του κόστους πωληθέντων, σε οποιαδήποτε 

χρονική στιγµή και όχι υποχρεωτικά στο τέλος της χρήσης ή κάποιας περιόδου. 

 

Επίσης τηρείται και η απαραίτητη λογιστική συµφωνία: 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ+ ΑΓΟΡΕΣ – Κ_ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΑΞΙΑ_ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 
1.000   + 3.600  – 2.700   = 1.900 
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Στην συνέχεια καταγράφονται διάφορα ζητήµατα και προβληµατισµοί, που 

προκύπτουν κατά την πρακτική εφαρµογή της µεθόδου FIFO από τις επιχειρήσεις. 

 

Ποσοτικές ή Αξιακές Εισαγωγές  
 

Ένας σοβαρός προβληµατισµός προκύπτει όταν η ποσοτική αποτύπωση των 

εισαγωγών διαφέρει χρονικά από την αξιακή αποτύπωσή τους. 

 

Παράδειγµα 2 

Έστω είδος µε την παρακάτω καρτέλα κινήσεων: 

 

 

Ηµ/νί
α 

Παρ/κό  

Αιτιολογία 

Εισαγωγές Εξαγωγές Υπόλοιπο Κόστος 
Πωληθ. 

Ποσ. Αξία Ποσ. Αξία Ποσ. Αξία 

 Απογραφή 10 1.000   10 1.000  

10/1 ∆Α.1 – 
Αγορά 

10    20   

15/1 ∆Α.2 – 
Αγορά 

10    30   

20/1 Τ∆.1 – 
Πώληση 

  10 2.000 20  ? 

31/1 ΤΙ.2 – Αγορά  1.200   20   

10/2 ΤΙ.1 – Αγορά  1.100   20   

20/2 Τ∆.2 – 
Πώληση 

  5 1.000 15  ? 

 Σύνολα 30 3.300 15 3.000 15 ? ? 

 

Στο παραπάνω είδος εµφανίζεται η περίπτωση όπου τα Τιµολόγια Αγοράς (Αξία) 

εκδίδονται από τους προµηθευτές µε διαφορετική χρονική σειρά από αυτή των 

∆ελτίων Αποστολής (Ποσότητα). 

 

1) Αν χρησιµοποιηθούν ως βάση για την FIFO οι ποσοτικές κινήσεις εισαγωγών, 

προκύπτουν τα εξής: 
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Αγορά 15/1 (∆Α.2) 10 x 120 = 1.200 

Αγορά 10/1 (∆Α.1) 5 x 110 = 550 

Σύνολο  1.750 

 
Εποµένως,  Αξία Αποθεµάτων  = 1.750 

Κόστος Πωληθέντων  = 1.550 
 
2) Αν χρησιµοποιηθούν ως βάση για την FIFO οι αξιακές κινήσεις εισαγωγών, 

προκύπτουν τα εξής: 

 

Αγορά 10/2 (ΤΙ.1) 10 x 110 = 1.100 

Αγορά 31/1 (ΤΙ.2) 5 x 120 = 600 

Σύνολο  1.700 

 
Εποµένως,  Αξία Αποθεµάτων  = 1.700 

Κόστος Πωληθέντων  = 1.600 
 

Πιστωτικά Επιστροφής Αγορών 
 

Οι περιπτώσεις των Πιστωτικών Επιστροφής Αγορών µπορούν να δηµιουργήσουν 

αρκετές δυσχέρειες, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγµα. 

 

Παράδειγµα  

Έστω είδος µε την παρακάτω καρτέλα κινήσεων: 

 

 

Ηµ/νία 

Παρ/κό  

Αιτιολογία 

Εισαγωγές Εξαγωγές Υπόλοιπο Κόστος 

Πωληθ. Ποσ. Αξία Ποσ. Αξία Ποσ. Αξία 

 Απογραφή 10 1.000   10 1.000  

15/1 Επιστροφή Αγ. -5 -600   5   

 Σύνολα 5 400   5 500 ? 0 

 

Εφαρµόζοντας τη µέθοδο FIFO, οι 5 µονάδες αποθέµατος προέρχονται από τις 

τελευταίες εισαγωγές και στην συγκεκριµένη περίπτωση από την Απογραφή (αφού 

δεν υπάρχουν Αγορές), οπότε η αξία των 5 µονάδων αποθέµατος είναι 500. 

 

Έτσι όπως εµφανίζεται διαφορά στην απαραίτητη λογιστική συµφωνία: 
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ΑΠΟΓΡΑΦΗ  + ΑΓΟΡΕΣ  – Κ_ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ  = ΑΞΙΑ_ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 

1.000   +(-600)  – 0    = 500  => 

400 ≠ 500 

  

Αν υποθέσουµε ότι οι επιστροφές Αγορών, και γενικά οι αρνητικά εισαγωγικές 

κινήσεις, πρέπει να συσχετίζονται µε αντίστοιχες θετικά εισαγωγικές κινήσεις και να 

αλλοιώνουν τα ποσοτικά και αξιακά στοιχεία τους που συµµετέχουν στους 

υπολογισµούς της FIFO, τότε προκύπτει αφενός µεν το προηγούµενο ζήτηµα (δηλ. 

ποσοτικές ή αξιακές θετικές εισαγωγές), αφετέρου δε ο τρόπος µε τον οποίο θα γίνει 

ο συσχετισµός, όταν αυτός δεν είναι φανερός όπως στις περιπτώσεις πιστωτικών 

επιστροφής για συγκεκριµένες αγορές. 

 
 

Πιστωτικά Έκπτωσης Αγορών 
 

Οι περιπτώσεις των Πιστωτικών Έκπτωσης Αγορών µπορούν να δηµιουργήσουν 

παρόµοιες δυσχέρειες µε αυτές των επιστροφών Αγορών. 

 

Παράδειγµα 4 

Έστω είδος µε την παρακάτω καρτέλα κινήσεων: 

 
 

Ηµ/νί
α 

Παρ/κό  

Αιτιολογία 

Εισαγωγές Εξαγωγές Υπόλοιπο Κόστος 
Πωληθ. 

Ποσ. Αξία Ποσ. Αξία Ποσ. Αξία 

 Απογραφή 10 1.000   10 1.000  

15/1 Αγορά 10 1.100   20 2.100  

25/1 Πώληση   10 2.000 10 1.100 1.000 

15/2 Έκπτωση Αγ.  -200   10 1.100  

 Σύνολα 20 1.900 10 2.000 10  1.100 1.000 

 

Εφαρµόζοντας τη µέθοδο FIFO, οι 10 µονάδες αποθέµατος προέρχονται από τις 

τελευταίες αγορές, και στην συγκεκριµένη περίπτωση από την Αγορά της 15/1, οπότε 

η αξία τους είναι 1.100. 

Αντίστοιχα και το κόστος των 10 πωληθέντων µονάδων είναι 1.000. 
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Έτσι όπως εµφανίζεται διαφορά στην απαραίτητη λογιστική συµφωνία: 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ+ ΑΓΟΡΕΣ – Κ_ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΑΞΙΑ_ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 

1.000   +900   – 1.000   = 1.100  => 

900 ≠ 1.100 

 

Επιστροφές Πωλήσεων 
 

Είδος µε επιστροφή πώλησης χωρίς υπόλοιπο έναρξης και χωρίς άλλη εισαγωγή στην 

περίοδο. 

Έστω είδος µε την παρακάτω καρτέλα κινήσεων : 

 

Ηµεροµηνία Παραστατικό Αιτιολογία 

Εισαγωγές Εξαγωγές Υπόλοιπο 

Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία 

1/1/2004 - Απογραφή Έναρξης 0 0,00     0 0,00 

15/1/2004 ΠΤΙΜ.01 Επιστροφή Πώλησης     -10 -1.000,00 10 0,00 

                  

                  

Σύνολα Περιόδου : 0 0,00 -10 -1.000,00 10 0,00 

 

 

Αν δεν υπάρχουν άλλες κινήσεις (εντός της περιόδου σταθµίσεως) τότε 

εµφανίζεται πρόβληµα µε την αποτίµηση των 10 µονάδων αποθέµατος, αφού: 

 

ΜΣΤ = 
)0(0

)0(0

+

+
= 

0

0
=  0 (?) 

 

Εκτιµώντας το κόστος των επιστρεφόµενων µονάδων (πχ. ανατρέχοντας σε ιστορικά 

στοιχεία της προηγούµενης  χρήσης) έστω ότι έχουµε: κόστος Επιστροφής Πώλησης 

= 10 x 100 = 1000. Στην συνέχεια οι επιστρεφόµενες µονάδες εισάγονται στην 

αποθήκη µε αυτό το  κόστος. 

Με βάση τα παραπάνω η καρτέλα κινήσεων του είδους µπορεί να διαµορφωθεί ως 

εξής: 

 

Ηµεροµηνία Παραστατικ Αιτιολογία Εισαγωγές Εξαγωγές Υπόλοιπο 
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ό Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία 

1/1/2004 - Απογραφή Έναρξης 0 0,00     0 0,00 

15/1/2004 ΠΤΙΜ.01 Επιστροφή Πώλησης     -10 -1.000,00 10 0,00 

15/1/2004 ΚΟΣΤΟΣ 

Επιστροφή Πώλησης 

Προηγ. Χρήσης 10 1.000,00       1.000,00 

                  

Σύνολα Περιόδου : 10 1.000,00 -10 -1.000,00 10 1.000,00 

 

 

ΜΣΤ = 
)10(0

)1000(0

+

+
= 

10

1000
= 100  

Εποµένως τα αποθέµατα στο τέλος της περιόδου σταθµίσεως, έχουν ως εξής: 

Ποσότητα = 10 & Αξία = 10 x 100 = 1000  

 

∆ιαφορές φυσικής απογραφής σε υλικά παραγωγής 
 

Από τις διαφορές στα άµεσα υλικά που συµµετέχουν στην παραγωγική διαδικασία 

κατά τη φυσική απογραφή (Ελλείµµατα και Πλεονάσµατα απογραφής), προκύπτουν 

διαφορές αναλώσεων. Το κόστος αυτών των διαφορών, εφόσον οφείλεται στη 

λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας και όχι σε άλλους λόγους (κλοπές, 

καταστροφές κλπ), θα πρέπει να καταλογιστεί στα προϊόντα για τα οποία αναλώθηκε. 

 

Για την τακτοποίηση των διαφορών αναλώσεων µια έξυπνη µέθοδος είναι η µέθοδος 

του «προορισµού των πρώτων υλών». Η µέθοδος υπολογίζει για κάθε άµεσο υλικό 

σε ποια προϊόντα αναλώθηκε, πόση ποσότητα και τι ποσοστό αποτελεί αυτή επί τοις 

εκατό. Βάσει της επί τοις εκατό συµµετοχής επιµερίζει τις διαφορές που προκύπτουν 

από τη φυσική απογραφή στα έτοιµα προϊόντα. 

 

Η φυσική απογραφή είναι δυνατό να γίνεται περιοδικά µέσα στο µήνα (κάθε µήνα) ή 

µια φορά στο τέλος του έτους. 

Για την περίπτωση της µηνιαίας φυσικής απογραφής µε την βοήθεια του 

µηχανογραφικού συστήµατος της εταιρείας θα διαβάσουµε τις κινήσεις των υλικών 

(πρώτες ύλες και ηµιέτοιµα) της συγκεκριµένης περιόδου που αναφέρονται στη 

«Φυσική Απογραφή» και αφού βρούµε για την παραγωγή ποιόν έτοιµων προϊόντων 

αναλώθηκαν (παραστατικά παραγωγής) και µε ποια αναλογία θα επιµερίσουµε στη 

συνέχεια τις αξίες και ποσότητες των αναλώσεων ποσοστιαία στα προϊόντα αυτά. 
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Με απλά λόγια : Οι ∆ιαφορές Αναλώσεων λόγω Φυσικής Απογραφής 

ενσωµατώνονται αξιακά στα αντίστοιχα παραγόµενα είδη. 

 

Στην περίπτωση που η φυσική απογραφή γίνεται µια φορά το έτος, θα πρέπει να 

ελεγχθούν όλα τα παραστατικά παραγωγής από την αρχή του έτους για να βρεθεί η 

αναλογία, ποιες πρώτες ύλες σε ποια προϊόντα αναλώθηκαν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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Συµπεράσµατα 
 

Σε ορισµένους κλάδους είναι πρακτικά αδύνατη η εφαρµογή µεθόδων απογραφής και 

επιµέτρησης των αποθεµάτων που βασίζονται στο κόστος κτήσης αυτών. 

Για παράδειγµα στον κλάδο των supermarket για να πραγµατοποιηθεί απογραφή µε 

την διαδικασία της φυσικής απογραφής απαιτούνται πολλές εργατοηµέρες λόγο του 

µεγάλου πλήθους κωδικών αποθεµάτων που είναι αναγκασµένες να διατηρούν αυτές 

οι επιχειρήσεις. 

Παράλληλα οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων δεν θέλουν να αφιερώσουν σε 

διαδικασίες απογραφής ούτε µία εργάσιµη ηµέρα που θα τους στερούσε από 

σηµαντικές πωλήσεις και έσοδα. 

Η εφαρµογή της µεθόδου των λιανικών πωλήσεων δίνει τη δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις του κλάδου των Super Market, να υπολογίζουν µε µία αξιόπιστη διεθνώς 

τεχνική την αξία των αποθεµάτων που θα εµφανιστεί στις οικονοµικές τους 

καταστάσεις και παράλληλα να «γλιτώσουν» σηµαντικό αριθµό εργατοηµερών από 

τις διαδικασίες φυσικές απογραφής. 

 

Σε άλλες περιπτώσεις όπως η σύνταξη ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων από 

τις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο επιχειρήσεις επιβάλει την χρησιµοποίηση έµµεσων 

τεχνικών όπως για παράδειγµα της µεθόδου του ποσοστού µικτού κέρδους για τον 

προσδιορισµό της αξίας των αποθεµάτων τους στο τέλος της ενδιάµεσης περιόδου. 

Θα ήταν δύσκολο και χρονοβόρο για τις επιχειρήσεις αυτές να πραγµατοποιήσουν τις 

εργασίες φυσικής απογραφής που συνήθως πραγµατοποιούν στο τέλος του έτους 

κατά την ενδιάµεση περίοδο. Για το σκοπό αυτό συνήθως χρησιµοποιούν τα 

λογιστικά τους υπόλοιπα όπως αυτά εµφανίζονται στα µηχανογραφικά του 

συστήµατα και µε τη χρήση κατάλληλης τεχνικής όπως η µέθοδος του ποσοστού 

µικτού κέρδους τεκµηριώνουν την ορθότητα τους. 

 

Σε επιχειρήσεις µε αποθέµατα που παρακολουθούνται σε υγρή µορφή όπως τα 

καύσιµα ή ορισµένα είδη τροφίµων (ελαιόλαδο, γάλα, κ.α.λ.), η χρησιµοποίηση 

αξιόπιστων τεχνικών για τον προσδιορισµό της ποσότητας τους είναι σχεδόν ο µόνος 

τρόπος απογραφής τους. 
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Σε τεχνικές – κατασκευαστικές επιχειρήσεις η απογραφή και επιµέτρηση των έργων 

γίνεται αποκλειστικά µε την έµµεση τεχνική του ποσοστού ολοκλήρωσης του έργου. 

 

Σε κλάδους όπως οι ιχθυοκαλλιέργειες η χρήση στατιστικών µεθόδων για τον 

προσδιορισµό της ποσότητας είναι ο µόνος τρόπος µέτρησης των αποθεµάτων αυτών. 

 

Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι έµµεσες τεχνικές για τον προσδιορισµό της 

ποσότητας των αποθεµάτων αλλά και σε ορισµένες περιπτώσεις για την επιµέτρηση 

της αξίας τους χρησιµοποιούν µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων στις περισσότερες των 

περιπτώσεων ως το µόνο εφικτό τρόπο απογραφής. 

Ουσιαστικά η χρήση έµµεσων αξιόπιστων τεχνικών για τον προσδιορισµό της 

ποσότητας και την επιµέτρηση της αξίας των αποθεµάτων, αποτελεί ένα χρήσιµο 

εργαλείο και διευκολύνει σηµαντικά όσες επιχειρήσεις έχουν δυσκολίες στην φυσική 

καταµέτρηση και επιµέτρηση της αξίας των αποθεµάτων τους µε τη χρήση «φυσικής 

απογραφής για τον προσδιορισµό της ποσότητας τους ή υπολογισµού της τιµής τους 

για την επιµέτρηση τους. 

 

Η εφαρµογή τους εφόσον διέπετε µε τις βασικές λογιστικές αρχές (Ιστορικού 

κόστους, συντηρητικότητας, συνέπειας και συνέχειας ) που πρέπει να ακολουθεί µία 

οικονοµική µονάδα κατά την απογραφή των αποθεµάτων της εξασφαλίζει την 

αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων σε σηµαντικό βαθµό. 

 

Μελλοντικά η µελέτη των έµµεσων τεχνικών θα µπορούσε να επεκταθεί στις εξής 

περιοχές : 

α) Στην εφαρµογή τους σε περισσότερους κλάδους που αντιµετωπίζουν δυσκολίες 

στην διαδικασία ποσοτικής απογραφής ή στην διαδικασία  προσδιορισµού της αξίας 

των αποθεµάτων, 

β) Στην υποστήριξη της εφαρµογής των έµµεσων τεχνικών µε χρήση τεχνολογικών 

εργαλείων και µεθόδων (πχ: ετικέτες RFIED, συστήµατα στατιστικής µέτρησης, 

κ.α.λ.). 
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Σχετικά Κείµενα Νοµοθεσίας – Νοµολογίας 
 

Άρθρο 4 ν.4308/2014 – Άλλα λογιστικά αρχεία 
 

Άρθρο 4. Άλλα λογιστικά αρχεία  
1. Η οντότητα τηρεί κατά περίπτωση, πέραν των αρχείων του άρθρου 3, τα αρχεία (βιβλία) 

που περιγράφονται στις επόµενες παραγράφους, µε ηµεροµηνία αναφοράς την ηµεροµηνία 

τέλους της περιόδου αναφοράς (ηµεροµηνία του ισολογισµού). 

2. Αρχείο ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Στο αρχείο αυτό, µε 

τήρηση αναλυτικής µερίδας, παρακολουθείται η αξία κτήσης κατά την αρχική αναγνώριση, 

καθώς και κάθε επακόλουθη µεταβολή, δηλαδή προσθήκη, αναπροσαρµογή, αποµείωση, 

διαγραφή και απόσβεση επί του παγίου, µε ένδειξη των σωρευτικών ποσών και των ποσών 

που αφορούν την περίοδο αναφοράς. Στο αρχείο αυτό παρακολουθούνται και τα πλήρως 

αποσβεσµένα πάγια τα οποία εξακολουθούν να πληρούν τον ορισµό του παγίου 

περιουσιακού στοιχείου, είτε εξακολουθούν να είναι σε λειτουργία είτε όχι. 

3. Αρχείο επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους, τίτλους καθαρής θέσης και λοιπούς τίτλους. 

Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται κατά τίτλο τα υπάρχοντα στοιχεία µε σύντοµη περιγραφή 

και αναφορά της ποσότητας και της λογιστικής αξίας τους. 

4. Αρχείο ιδιόκτητων αποθεµάτων: Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται: 

α) Τα ποσοτικά δεδοµένα της φυσικής απογραφής (σύντοµη περιγραφή είδους, µονάδα 

µέτρησης και ποσότητα), κατά είδος και διακεκριµένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο.  

β) Η κατά µονάδα αξία επιµέτρησης, καθώς και η συνολική αξία επιµέτρησης του κάθε 

είδους.  

γ) Ο προσδιορισµός της ποσότητας των αποθεµάτων δύναται να γίνεται µε έµµεσες 

τεχνικές που είναι αξιόπιστες και κατάλληλα τεκµηριωµένες.  

δ) Αναλώσιµα υλικά αγαθά που δεν είναι σηµαντικά µπορούν να µην απογράφονται.  

 

 

Λογιστική Οδηγία Εφαρµογής του ν.4308 – άρθρο 4. 
 

4.4.1 Καθιερώνεται η δυνατότητα προσδιορισµού της ποσότητας των αποθεµάτων µε 

αξιόπιστες και τεκµηριωµένες έµµεσες τεχνικές. Τεκµηριωµένες είναι οι τεχνικές που είναι 

γενικά αποδεκτές στη διεθνή πρακτική. Στόχος της διάταξης είναι η επίτευξη εύλογης 

διασφάλισης αναφορικά µε την προσδιοριζόµενη ποσότητα αποθεµάτων κατ’ είδος κατά την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού, λαµβάνοντας υπόψη τις δυσχέρειες και το κόστος ακριβούς 
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καταµέτρησης. ∆ηλαδή επιδιώκεται η αξιοπιστία της µέτρησης της ποσότητας και 

ταυτόχρονα ο περιορισµός του κόστους και η υπέρβαση δυσχερειών. 

 

4.4.2 Μια σηµαντική παράµετρος που επηρεάζει την κρίση περί αξιοπιστίας των έµµεσων 

τεχνικών προσδιορισµού της ποσότητας των αποθεµάτων είναι το είδος των δικλίδων που 

χρησιµοποιεί η οντότητα για να παρακολουθεί και να ελέγχει τα παραλαµβανόµενα και 

αποστελλόµενα αποθέµατα, σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 5 του παρόντος 

νόµου. Παράδειγµα τέτοιας δικλίδας είναι η τήρηση, κατ’ επιλογή της οντότητας, αναλυτικού 

αρχείου ποσοτικής διακίνησης για εισερχόµενα ή / και αποστελλόµενα ή πωλούµενα αγαθά. 

Στην κρίση για την απαιτούµενη αξιοπιστία των έµµεσων τεχνικών λαµβάνεται υπόψη το 

κατά πόσο οι τεχνικές είναι καθιερωµένες στη διεθνή πρακτική. Σε κάθε περίπτωση, 

λαµβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη φύση των αποθεµάτων (π.χ. καύσιµα, ζώντα ψάρια, ορυκτά 

αποθέµατα) για τον προσδιορισµό κατάλληλων έµµεσων τεχνικών προσδιορισµού της 

ποσότητας αυτών. 

 

4.4.3 Όταν, κατ’ απόλυτη επιλογή της οντότητας, τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο ποσοτικής 

διακίνησης παραλαµβανόµενων και αποστελλόµενων αγαθών, η διενέργεια φυσικής 

καταµέτρησης στο τέλος της περιόδου αναφοράς (ηµεροµηνία ισολογισµού) δύναται να 

αντικαθίσταται από τη λειτουργία αξιόπιστου συστήµατος κυλιόµενων απογραφών για 

διαφορετικές κάθε φορά οµάδες αποθεµάτων στη διάρκεια της περιόδου, ώστε συνολικά να 

παρέχεται η απαιτούµενη διασφάλιση περί της αξιοπιστίας των ποσοτήτων των αποθεµάτων. 

 

4.4.4 Ορισµένες έµµεσες τεχνικές παρακάµπτουν τον προσδιορισµό της ποσότητας των 

αποθεµάτων και προσδιορίζουν κατ’ ευθείαν την αξία του τελικού αποθέµατος και του 

κόστους πωληθέντων, περίπτωση στην οποία δεν απαιτείται ποσοτική καταµέτρηση των 

αποθεµάτων. Άλλες τεχνικές χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση της ποσότητας του τελικού 

αποθέµατος, και ακολουθεί η επιµέτρηση ως ξεχωριστή διαδικασία. 

 

Ενδεικτικά παραδείγµατα έµµεσων τεχνικών 

 

Η µέθοδος της λιανικής τιµής (retail method) 

 

Η µέθοδος αυτή προσδιορίζει κατ’ ευθείαν την αξία του τελικού αποθέµατος και του κόστους 

πωληθέντων, χωρίς να προσδιορίζει την ποσότητα του τελικού αποθέµατος. Η µέθοδος αυτή 

χρησιµοποιείται, µε διάφορες παραλλαγές, από επιχειρήσεις που εµπορεύονται µεγάλες 

ποσότητες ειδών που πωλούνται λιανικά µε σχετικά σταθερά ποσοστά κέρδους επί της τιµής 

κτήσεως. 
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Η µέθοδος αυτή λειτουργεί σύµφωνα µε το κατωτέρω γενικό παράδειγµα (ποσά σε ευρώ): 

 

Κόστος Aξία Λιανικής 

Αρχικό απόθεμα 100,00 130,00 

Αγορές περιόδου 1.230,00 1.586,70 

Σύνολο προς πώληση 1.330,00 1.716,70 

Πωλήσεις περιόδου (σε τιμές λιανικής) -1.200,00 

Απόθεμα τέλους σε τιμές λιανικής 516,70 

 
Ποσοστό κέρδους λιανικής τιμής =[1-(1.330/1.716,70)] 0,2253 

Απόθεμα τέλους σε κόστος κτήσης = [516,70*(1-0,2253)]  400,29 

 
Σηµειώσεις 

1. Στο ανωτέρω παράδειγµα, το αρχικό απόθεµα διαφέρει από τις αγορές ως προς τη  

σύνθεση – ποσοστό µικτού κέρδους. 

2. Το ποσό του αρχικού αποθέµατος και των αγορών της περιόδου σε αξίες λιανικής έχει 

προκύψει πολλαπλασιάζοντας το κόστος κτήσης µε το ποσοστό µικτού κέρδους. 

 

 

Χρήση στατιστικών µεθόδων προσδιορισµού της ποσότητας αποθεµάτων 

 

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται για την µέτρηση της ποσότητας των αποθεµάτων στο τέλος 

της περιόδου σε περιπτώσεις που η µέθοδος της φυσικής καταµέτρησης είναι πρακτικά 

αδύνατη, όπως για παράδειγµα η µέτρηση της ποσότητας της ιχθυοµάζας των ιχθυοτροφείων. 

Με βάση την µέθοδο αυτή, η αρχική ποσότητα ιχθύων που τοποθετείται σε έναν κλωβό 

εκτροφής, µετατρέπεται σε κάθε ηµεροµηνία που επιδιώκεται απογραφή, σε ποσότητα και 

ιχθυοµάζα, λαµβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες, όπως τις επικρατούσες 

περιβαλλοντικές συνθήκες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των ιχθύων, τις αναλωθείσες 

ιχθυοτροφές και τα ποσοστά θνησιµότητας. Τα αποτελέσµατα της µεθόδου επαληθεύονται εκ 

των υστέρων κατά την συλλογή των ιχθύων (εξαλίευση). 

 

Προσεγγιστικές τεχνικές σε παρεµφερή αποθέµατα 

 

Σε περίπτωση αποθεµάτων παρεµφερούς είδους, µεγάλου αριθµού και µικρής διαφοράς αξίας 

ανά τεµάχιο µεταξύ τους, είναι δυνατόν η καταµέτρηση να γίνεται σε γενικές κατηγορίες και 
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µε τη χρήση µέσης τιµής, εφόσον δεν υπάρχει σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις. 

 

 

4.4.1 Οι ρυθµίσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, όπως και της σχετικής 

παραγράφου 2 του άρθρου 6, δύναται να εφαρµοστούν και για τον προσδιορισµό της 

ποσότητας των αποθεµάτων της 31ης ∆εκεµβρίου 2014. ∆ιευκρινίζεται ότι αυτό αφορά µόνο 

τον προσδιορισµό της ποσότητας και όχι και την επιµέτρηση των αποθεµάτων τέλους της 

χρήσεως 2014, που θα γίνει µε τους ισχύοντες κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014, κανόνες. 

 

Λογιστική Οδηγία Εφαρµογής του ν.4308 – άρθρο 5. 
 

Άρθρο 5: ∆ιασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήµατος 
 

5.9.4 Η αναφορά της παραγράφου 9 σε υποχρέωση τήρησης των αποδείξεων λιανικής σε 

καµία περίπτωση δεν εισάγει υποχρέωση αναγραφής του είδους και της ποσότητας των 

διακινούµενων αγαθών σε αυτές. Άλλωστε, το περιεχόµενο των αποδείξεων λιανικής 

πώλησης αναφέρεται περιοριστικά στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 και δεν περιλαµβάνει 

το είδος και την ποσότητα των διακινούµενων αγαθών, σύµφωνα και µε την Οδηγία 

2006/112/ΕΕ. Στην προκείµενη περίπτωση, η αναφορά στις «αποδείξεις λιανικής», για όσες 

οντότητες πωλούν αγαθά λιανικώς, έχει την έννοια ότι η εµπλεκόµενη οντότητα δύναται να 

τεκµηριώνει τα αποθέµατα που κατέχει µε τα παραστατικά διακίνησης και τα τιµολόγια 

(χονδρικής) που εκδίδει ή λαµβάνει, καθώς επίσης και µε το σύνολο των πωλήσεων λιανικής 

χρησιµοποιώντας έµµεσες προσεγγιστικές ελεγκτικές τεχνικές. Για παράδειγµα, µπορεί να 

εκτιµηθεί, κατά προσέγγιση, η αξία κτήσης των πωληθέντων λιανικώς αποθεµάτων µε βάση 

ένα γενικό (µέσο) ποσοστό µικτού κέρδους, ώστε να αποκτηθεί εύλογη διασφάλιση της 

διακίνησης των αποθεµάτων. 

 

 

Λογιστική Οδηγία Εφαρµογής του ν.4308 – άρθρο 6. 
 

Άρθρο 6: Χρόνος ενηµέρωσης λογιστικών αρχείων 
 

6.2.2 Ο χρόνος αυτός µπορεί να απέχει από το τέλος της ηµεροµηνίας αναφοράς, ιδίως όταν η 

οντότητα τηρεί αναλυτικό αρχείο ποσοτικής διακίνησης αποθεµάτων (βιβλίο αποθήκης) ή 

όταν ο αριθµός ή και η ποσότητα των διακινήσεων δεν είναι σηµαντική. Σε άλλες 
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περιπτώσεις που η οντότητα εφαρµόζει έµµεσες τεχνικές στον προσδιορισµό της 

ποσότητας των αποθεµάτων της απογραφής, η σχετική διαδικασία δύναται να γίνεται µε 

αξιοπιστία και σε χρόνο αποµακρυσµένο από το τέλος της περιόδου (π.χ. προσδιορισµός 

ιχθυόµαζας ιχθυοτροφείων). Τέλος, σηµειώνεται ότι όταν εφαρµόζεται η µέθοδος της 

λιανικής (retail method) δεν γίνεται ποσοτικός προσδιορισµός των αποθεµάτων και η 

εκτίµηση της αξίας του τελικού αποθέµατος δύναται επίσης να γίνεται µε ασφάλεια σε χρόνο 

αποµακρυσµένο από το τέλος της περιόδου. 

 

 

Λογιστική Οδηγία Εφαρµογής του ν.4308 – άρθρο 20. 
 

Άρθρο 20: Επιµέτρηση αποθεµάτων 
 
20.1.1 Τα αποθέµατα περιλαµβάνουν τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για πώληση 

στη συνήθη εµπορική δραστηριότητα της οντότητας (εµπορεύµατα ή προϊόντα) ή βρίσκονται 

υπό επεξεργασία για τη µετατροπή τους σε προϊόντα. Περιλαµβάνουν επίσης τα πάσης 

φύσεως υλικά που προορίζονται να αναλωθούν στην παραγωγική διαδικασία, για την 

παραγωγή προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών. 

 

20.1.2 Συνήθεις τύποι αποθεµάτων είναι τα εµπορεύµατα, τα υλικά παραγωγής, οι πρώτες 

ύλες, η παραγωγή σε εξέλιξη και τα έτοιµα προϊόντα. 

 

20.2.1 Το κόστος κτήσης των αποθεµάτων περιλαµβάνει το σύνολο των δαπανών που 

απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. Ο όρος 

«παρούσα θέση» αναφέρεται στη γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκονται (π.χ. σε αποθήκη 

στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη). Ο όρος «κατάσταση» αναφέρεται στο στάδιο επεξεργασίας 

για παραγόµενα προϊόντα. 

 

20.2.2 Το κόστος αγοράς για εµπορεύµατα και υλικά περιλαµβάνει την τιµή αγοράς, τους 

εισαγωγικούς δασµούς και άλλους φόρους (εκτός εκείνων που η οντότητα µπορεί στη 

συνέχεια να ανακτήσει από την φορολογική αρχή, όπως ο ΦΠΑ), µεταφορικά, κόστη 

παράδοσης και άλλα κόστη άµεσα επιρριπτέα στην απόκτηση των ετοίµων αγαθών, υλικών 

και υπηρεσιών. Εµπορικές εκπτώσεις, µειώσεις τιµών και άλλα παρόµοια στοιχεία 

αφαιρούνται κατά τον προσδιορισµό του κόστους κτήσης των αποθεµάτων. 
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20.3.1 Όταν υπάρχει παραγωγική ή µεταποιητική διαδικασία για προϊόντα ή υπηρεσίες, το 

κόστος κτήσης αυτών προσδιορίζεται µε µία από τις γενικά αποδεκτές µεθόδους 

κοστολόγησης. 

 

20.3.2 Το έµµεσο κόστος παραγωγής (σταθερό ή µεταβλητό) της περιόδου κατανέµεται µε 

µια εύλογη αναλογία στο κόστος παραγωγής των επιµέρους προϊόντων ή υπηρεσιών. 

 

20.3.3 Ιδιαίτερα, το σταθερό κόστος παραγωγής (αποσβέσεις, συντήρηση, κλπ.) επιµερίζεται 

µε µια εύλογη αναλογία στα επιµέρους παραγόµενα προϊόντα, λαµβάνοντας υπόψη την 

κανονική παραγωγική δυναµικότητα των παγίων σε πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας. Το 

µέγεθος αυτό µπορεί να προκύπτει και απολογιστικά, ως µέσος όρος ενός αριθµού περιόδων. 

20.3.4 Η απαίτηση για εύλογη κατανοµή συνεπάγεται ότι το σταθερό κόστος που αναλογεί σε 

µειωµένη παραγωγή (κόστος αδράνειας ή κόστος υποαπασχόλησης) αναγνωρίζεται 

κατευθείαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων προσαυξάνοντας το κόστος πωληθέντων, χωρίς 

να επιβαρύνει το κόστος παραγωγής των αποθεµάτων. Ωστόσο, όταν το κόστος αδράνειας 

είναι σηµαντικό, για την εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, το 

ποσό αυτό µπορεί να µην επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων αλλά να ενσωµατώνεται στο 

κονδύλι «Λοιπά έξοδα και ζηµιές», µε κατάλληλη γνωστοποίηση στο προσάρτηµα. 

 

20.5.1 Όταν απαιτείται σηµαντική περίοδος χρόνου για να καταστούν τα αποθέµατα έτοιµα 

για την προοριζόµενη χρήση ή πώλησή τους, το κόστος των αποθεµάτων µπορεί να 

επιβαρύνεται µε τόκους εντόκων υποχρεώσεων, κατά το µέρος που οι τόκοι αυτοί αναλογούν 

στα εν λόγω αποθέµατα και για την προαναφερθείσα περίοδο. Η ρητή αναφορά του νόµου σε 

«σηµαντική περίοδο χρόνου για να καταστούν τα αποθέµατα έτοιµα για την προοριζόµενη 

χρήση ή πώλησή τους» θέτει ένα όριο σηµαντικότητας κατά την κρίση της οντότητας. 

 

20.5.2 Συνήθεις περιπτώσεις αποθεµάτων, το κόστος των οποίων µπορεί να επιβαρύνεται µε 

τόκους, είναι η κατασκευή ακινήτων, η παραγωγή βιολογικών προϊόντων (π.χ. 

ιχθυοκαλλιέργεια), τα προϊόντα που απαιτούν σηµαντικό χρόνο ωρίµανσης (π.χ. τυρί ή 

κρασί), καθώς και τα επί παραγγελία παραγόµενα αποθέµατα που απαιτούν σηµαντική 

κατασκευαστική περίοδο. 

 

20.5.3 ∆ιευκρινίζεται ότι η απαίτηση του άρθρου 17 για συνέπεια στην εφαρµογή των 

λογιστικών πολιτικών σηµαίνει ότι η δυνατότητα επίρριψης τόκων στην παραγωγή παρέχεται 

για το σύνολο των παραγόµενων ειδών, παγίων ή αποθεµάτων. ∆ηλαδή, δεν γίνεται αποδεκτή 

η επίρριψη τόκων µόνο στα αποθέµατα και όχι στα ιδιοπαραγόµενα πάγια εφόσον υπάρχουν. 
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Πολλώ δε µάλλον, δεν είναι αποδεκτή η επίρριψη αναλογίας τόκων σε επιλεγµένα µόνο 

στοιχεία των αποθεµάτων ή των ιδιοπαραγόµενων παγίων. 

 

20.5.4 Η δυνατότητα επίρριψης τόκων παρέχεται και για συµβόλαια παροχής υπηρεσιών που 

λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο του ποσοστού ολοκλήρωσης. 

 

20.6.1 Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέµατα επιµετρούνται στην κατ’ είδος 

χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι τα αποθέµατα παρουσιάζονται πάντοτε σε ποσό που είναι ανακτήσιµο. 

 

20.6.2 Όταν η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι µικρότερη του κόστους κτήσης των 

αποθεµάτων, η διαφορά (ζηµιά) επιβαρύνει το κόστος πωληθέντων στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων. Ωστόσο, όταν η ζηµία αποµείωσης είναι σηµαντική, για την εύλογη 

παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, η ζηµιά αυτή µπορεί να µην επιβαρύνει 

το κόστος πωλήσεων αλλά να ενσωµατώνεται στο κονδύλι «Αποµειώσεις περιουσιακών 

στοιχείων», µε κατάλληλη γνωστοποίηση στο προσάρτηµα. 

 

Παράδειγµα 

 

Την 31η ∆εκεµβρίου του 20Χ1 η επιχείρηση είχε στην κατοχή της αποθέµατα για τα οποία 

δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες. 

 
Σενάριο Α Σενάριο Β 

Αξία κτήσης αρχικού αποθέµατος 100
 

100

Αγορές περιόδου 1200 1200

Αξία κτήσης τελικού αποθέµατος (ΤΑ) 150 150

Απαιτούµενο κόστος για την πώληση ΤΑ 20 20

Εκτιµώµενη αξία πώλησης ΤΑ 190 160

 

Ζητείται να προσδιοριστεί η αξία επιµέτρησης για τα σενάρια Α και Β και το ποσό της 
σχετικής ζηµιάς, εάν υπάρχει. 

Ανάλυση – απάντηση 
 

 
Σενάριο Α Σενάριο Β 

Εκτιµώµενη αξία πώλησης 190 160 
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Απαιτούµενο κόστος για την πώληση 20 20 

Καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 170 140 

Αξία επιµέτρησης (κόστος κτήσης / ΚΡΑ) 150 140 

Ζηµιά επιµέτρησης (0 / 140-150) - 10 

Κόστος πωληθέντων 1150 1160 

 

Εγγραφή αποµείωσης αποθεµάτων 31/12/20Χ1 - Σενάριο 
Β 

Χρέωση Πίστωση 

Αποµείωση εµπορευµάτων (ζηµιά) 10 
 

Σωρευµένη αποµείωση εµπορευµάτων (αντίθετος) 
 

10 

 
 

20.6.3 Η επιβάρυνση του κόστους πωληθέντων µπορεί να γίνεται συγκεντρωτικά. ∆ηλαδή, µε 

το ποσό της συνολικής ζηµίας επιµέτρησης (για όσα είδη αποθεµάτων συντρέχει περίπτωση) 

γίνεται συγκεντρωτική εγγραφή (µε κίνηση αντίθετου λογαριασµού των αποθεµάτων), χωρίς 

να απαιτείται ενηµέρωση του αναλυτικού αρχείου που µπορεί να τηρεί η επιχείρηση κατ’ 

είδος αποθέµατος. 

20.6.4 Ο αντίθετος λογαριασµός παρακολούθησης της σωρευµένης αποµείωσης-υποτίµησης 

των αποθεµάτων του τέλους της περιόδου συνεκτιµάται κατά την επιµέτρηση στο τέλος της 

επόµενης περιόδου. 

20.6.5 Η «καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία» ορίζεται ως η εκτιµώµενη τιµή διάθεσης του 

αποθέµατος στην κανονική πορεία της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µειωµένη κατά το 

τυχόν κόστος που απαιτείται για την ολοκλήρωσή του και για την πραγµατοποίηση της 

διάθεσης. Το κόστος που απαιτείται για την πώληση είναι συνήθως οι προµήθειες πώλησης, 

τα έξοδα συσκευασίας και τα µεταφορικά. 

20.6.6 Για τις περιπτώσεις των υλικών που προορίζονται για µεταποίηση, το θέµα του 

προσδιορισµού της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους είναι πιο σύνθετο. Στην περίπτωση 

αυτή πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το συνολικό κόστος παραγωγής και το καθαρό τίµηµα 

πώλησης του έτοιµου προϊόντος. 

20.7.1 Το κόστος κτήσης προσδιορίζεται µε µία γενικά αποδεκτή µέθοδο, όπως η FIFO, η 

µέθοδος του σταθµικού µέσου όρου σε όλες τις αποδεκτές εκδοχές της, ή και η µέθοδος της 

λιανικής (βλέπε παρ. 4.4.4 της εγκυκλίου ΠΟΛ 1003/2014). Η LIFO δεν είναι αποδεκτή 

µέθοδος. 

20.7.2 Η µέθοδος του εξατοµικευµένου κόστους εφαρµόζεται για τον προσδιορισµό του 

κόστους κτήσης αποθεµάτων που δεν είναι συνήθως αντικαταστατά, όπως τα επί παραγγελία 

(π.χ. ειδικών προδιαγραφών) αποθέµατα. 



70 

 

20.7.3 Ο προσδιορισµός του κόστους κτήσης για αποθέµατα που έχουν την ίδια φύση ή 

χρήση γίνεται µε την ίδια µέθοδο. Ο προσδιορισµός του κόστους κτήσης για αποθέµατα που 

δεν έχουν την ίδια φύση ή χρήση µπορεί να γίνει µε διαφορετικές µεθόδους. Για παράδειγµα 

µπορεί από την ίδια οντότητα, να χρησιµοποιείται η µέθοδος FIFO για τα υλικά προς 

βιοµηχανοποίηση και η µέθοδος του µέσου σταθµικού όρου για τα εµπορεύµατα. 

 

 

Λογιστική Οδηγία Εφαρµογής του ν.4308 – Παράρτηµα άρθρου 20. 
 

Παράρτηµα άρθρου 20: Ειδικά θέµατα παρακολούθησης βιολογικών 
αποθεµάτων 
 

Π20.9 Η οντότητα εφαρµόζει κατάλληλες έµµεσες τεχνικές και δικλίδες αποτελεσµατικής 

παρακολούθησης των αποθεµάτων φυτών σε καλλιέργεια, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες 

συνθήκες καλλιέργειας σύµφωνα µε τις βέλτιστες πρακτικές. Σε κάθε περίπτωση, η οντότητα 

εφαρµόζει τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του νόµου, και ιδιαίτερα τις παραγράφους 8 

και 9 εκείνου του άρθρου. Επιπλέον διενεργεί φυσική απογραφή και προσδιορίζει τον αριθµό 

των µονάδων (φυτά) στο τέλος κάθε περιόδου, είτε µε πραγµατική καταµέτρηση είτε µε τη 

χρήση αξιόπιστων έµµεσων τεχνικών και σε συνάρτηση µε τα ποσοστά θνησιµότητας. Η 

φυσική απογραφή διενεργείται τουλάχιστον ανά οικογένεια ή υποκατηγορία, χωρίς να 

απαιτείται, λόγω των προβληµάτων που έχουν αναφερθεί, λεπτοµερής προσδιορισµός άλλων 

παραµέτρων όπως ο ακριβής γενετικός τύπος, το µέγεθος ή αισθητικά χαρακτηριστικά που 

προσδιορίζουν την τιµή του φυτού. 

 

 

∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 2 Αποθέµατα  
 

- Τροποποιήθηκε µε το ∆ΛΠ 41 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 

70/2009 της Επιτροπής της 23ης Ιανουαρίου 2009.  

- Τροποποιήθηκε µε το ∆ΠΧΑ 13 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 

1255/2012 της Επιτροπής της 11ης ∆εκεµβρίου 2012. 

 

ΣΚΟΠΟΣ  

 

1. Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει το λογιστικό χειρισµό των 

αποθεµάτων. Ένα βασικό θέµα της λογιστικoποίησης των αποθεµάτων είναι το ποσό του 
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κόστους που αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο και µεταφέρεται σε νέο µέχρις ότου 

αναγνωριστούν τα σχετιζόµενα έσοδα. Το Πρότυπο αυτό παρέχει οδηγίες για τον τρόπο 

προσδιορισµού του κόστους και την εν συνεχεία αναγνώρισή του ως έξοδο, 

συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε υποτίµησης της λογιστικής αξίας µέχρι την καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία. Επίσης παρέχει οδηγίες ως προς τους τύπους προσδιορισµού του 

κόστους που χρησιµοποιούνται για την κοστολόγηση των αποθεµάτων.  

 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ  

 

2. Το Πρότυπο αυτό εφαρµόζεται σε όλα τα αποθέµατα εκτός από:  

 

α) έργα υπό εκτέλεση που προκύπτουν σύµφωνα µε συµβάσεις κατασκευής, 

συµπεριλαµβάνοντας άµεσα συνδεόµενες συµβάσεις υπηρεσιών (βλ. ∆ΛΠ 11 Συµβάσεις 

κατασκευής)·  

 

β) χρηµατοοικονοµικά µέσα (βλ. ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση και ∆ΛΠ 

39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση) και  

 

γ) βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται µε αγροτική δραστηριότητα και αγροτική 

παραγωγή κατά τη στιγµή της συγκοµιδής (βλ. ∆ΛΠ 41 Γεωργία).  

 

3. Το Πρότυπο αυτό δεν εφαρµόζεται στην επιµέτρηση αποθεµάτων που κατέχονται από:  

 

α) παραγωγούς αγροτικών και δασικών προϊόντων, αγροτικής παραγωγής µετά τη συγκοµιδή 

και ορυκτών και ορυκτών προϊόντων, κατά την έκταση που επιµετρώνται στην καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία, σύµφωνα µε τις γενικά καθιερωµένες πρακτικές στους κλάδους 

αυτούς. Όταν τέτοια αποθέµατα επιµετρώνται στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, οι 

µεταβολές στη λογιστική αξία αυτή αναγνωρίζονται ως κέρδος ή ζηµία κατά τη λογιστική 

περίοδο της µεταβολής·  

 

β) διαπραγµατευτές-µεσολαβητές εµπορευµάτων που επιµετρούν τα αποθέµατά τους στην 

εύλογη αξία µειωµένη κατά το άµεσο κόστος της πώλησης. Όταν τέτοια αποθέµατα 

επιµετρώνται στην εύλογη αξία µείον το κόστος της πώλησης, οι µεταβολές στην εύλογη 

αξία αναγνωρίζονται ως κέρδος ή ζηµία κατά την περίοδο της µεταβολής.  

 

4. Τα αποθέµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο α) επιµετρώνται στην καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία σε ορισµένα στάδια της παραγωγής. Αυτό συµβαίνει, για παράδειγµα, 
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όταν γίνεται η συγκοµιδή των αγροτικών εσοδειών ή η εξόρυξη των µεταλλευµάτων και η 

πώληση είναι εξασφαλισµένη µέσω προθεσµιακού συµβολαίου ή κρατικής εγγύησης ή όταν 

υπάρχει µια ενεργός αγορά και ο κίνδυνος να µην πωληθούν είναι αµελητέος. Αυτά τα 

αποθέµατα εξαιρούνται µόνον από της απαιτήσεις αυτού του Προτύπου που αφορούν στην 

επιµέτρηση.  

 

5. Οι διαπραγµατευτές-µεσολαβητές είναι όσοι αγοράζουν ή πωλούν εµπορεύµατα για 

άλλους ή για ίδιο λογαριασµό. Τα αποθέµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο 

β) αποκτώνται κυρίως µε σκοπό την πώληση στο άµεσο µέλλον και τη δηµιουργία κερδών 

από διακυµάνσεις στην τιµή ή το περιθώριο κέρδους του διαπραγµατευτή-µεσολαβητή. Όταν 

τα αποθέµατα αυτά επιµετρώνται στην εύλογη αξία µειωµένη κατά τα άµεσα κόστη της 

πώλησης, εξαιρούνται µόνον από τις απαιτήσεις αυτού του Προτύπου που αφορούν στην 

επιµέτρηση.  

 

ΟΡΙΣΜΟΙ  

6. Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που καθορίζονται:  

 

Αποθέµατα είναι περιουσιακά στοιχεία:  

α) που κατέχονται προς πώληση κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης·  

β) που βρίσκονται στη διαδικασία της παραγωγής για τέτοια πώληση ή  

γ) έχουν τη µορφή υλών ή υλικών που θα αναλωθούν στην παραγωγική διαδικασία ή κατά 

την παροχή υπηρεσιών.  

 

Καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης κατά τη συνήθη ροή των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης, µείον το εκτιµώµενο κόστος ολοκλήρωσης και το 

εκτιµώµενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγµατοποιηθεί η πώληση.  

 

Εύλογη αξία είναι η τιµή που θα λάµβανε µια οντότητα για την πώληση ενός περιουσιακού 

στοιχείου ή που θα κατέβαλε µια οντότητα για τη µεταβίβαση µιας υποχρέωσης σε µια 

κανονική συναλλαγή µεταξύ συµµετεχόντων στην αγορά κατά την ηµεροµηνία επιµέτρησης. 

(Βλ. ∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση εύλογης αξίας.)  

 

7. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία αναφέρεται στο καθαρό ποσό που µια οντότητα αναµένει 

να εισπράξει από την πώληση αποθεµάτων κατά τη συνήθη ροή των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων. Η εύλογη αξία αντανακλά την τιµή στην οποία θα λάµβανε χώρα µια 

κανονική συναλλαγή για την πώληση των ίδιων αποθεµάτων στην κύρια (ή την πλέον 

συµφέρουσα) αγορά για τα συγκεκριµένα αποθέµατα µεταξύ συµµετεχόντων στην αγορά 
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κατά την ηµεροµηνία επιµέτρησης. Η πρώτη αξία είναι αξία που αφορά συγκεκριµένα την 

οντότητα. Η δεύτερη δεν είναι. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία αποθεµάτων δύναται να µην 

ισούται µε την εύλογη αξία µείον το κόστος πώλησης.  

 

8. Τα αποθέµατα περιλαµβάνουν αγαθά που αγοράστηκαν και κρατούνται προς µεταπώληση 

όπως για παράδειγµα, εµπορεύµατα που αγοράσθηκαν από έναν έµπορο λιανικής και 

κατέχονται για µεταπώληση ή γη και άλλη ακίνητη περιουσία που κρατείται για µεταπώληση. 

Τα αποθέµατα επίσης περιλαµβάνουν έτοιµα αγαθά που παράχθηκαν από την οικονοµική 

οντότητα ή παραγωγή σε εξέλιξη καθώς και ύλες και υλικά που αναµένεται να 

χρησιµοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία. Στην περίπτωση του παρέχοντος υπηρεσίες, 

τα αποθέµατα περιλαµβάνουν τα κόστη των υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στην 

παράγραφο 19, για τα οποία η οικονοµική οντότητα δεν έχει αναγνωρίσει τα σχετικά έσοδα 

(βλ. ∆ΛΠ 18 Έσοδα).  

 

 

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  

 

9. Τα αποθέµατα θα επιµετρώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους και καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας.  

 

Κόστος αποθεµάτων  

 

10. Το κόστος των αποθεµάτων πρέπει να περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες αγοράς και 

µεταποίησης και τις λοιπές δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέµατα 

στην παρούσα θέση και κατάσταση.  

 

Κόστος αγοράς  

 

11. Το κόστος αγοράς των αποθεµάτων περιλαµβάνει την τιµή αγοράς, τους εισαγωγικούς 

δασµούς και άλλους φόρους (εκτός εκείνων που η οικονοµική οντότητα µπορεί στη συνέχεια 

να ανακτήσει από τις φορολογικές αρχές), καθώς και έξοδα µεταφοράς, παράδοσης και λοιπά 

έξοδα άµεσα καταλογιστέα στην απόκτηση των ετοίµων αγαθών, υλικών και υπηρεσιών. 

Εµπορικές εκπτώσεις, µειώσεις τιµών και άλλα παρόµοια στοιχεία αφαιρούνται κατά τον 

προσδιορισµό του κόστους αγοράς.  

 

Κόστος µεταποίησης  
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12. Το κόστος µεταποίησης των αποθεµάτων περιλαµβάνει τις δαπάνες που σχετίζονται 

άµεσα µε τις µονάδες παραγωγής, όπως είναι τα άµεσα εργατικά. Επίσης συµπεριλαµβάνει 

ένα συστηµατικό επιµερισµό των σταθερών και µεταβλητών γενικών εξόδων παραγωγής, που 

πραγµατοποιούνται κατά τη µετατροπή των υλών σε έτοιµα αγαθά. Σταθερά γενικά έξοδα 

παραγωγής είναι τα στοιχεία εκείνα του έµµεσου κόστους παραγωγής που παραµένουν 

σχετικά σταθερά, ανεξαρτήτως του όγκου παραγωγής, όπως είναι η απόσβεση και συντήρηση 

εργοστασιακών κτηρίων και εξοπλισµού, αλλά και το κόστος της διεύθυνσης και διοίκησης 

του εργοστασίου. Μεταβλητά γενικά έξοδα παραγωγής είναι τα στοιχεία του έµµεσου 

κόστους παραγωγής που µεταβάλλονται άµεσα ή σχεδόν άµεσα, ανάλογα µε τον όγκο της 

παραγωγής, όπως είναι οι έµµεσες ύλες και η έµµεση εργασία.  

 

13. Ο επιµερισµός των σταθερών γενικών εξόδων παραγωγής στο κόστος µεταποίησης 

βασίζεται στην κανονική δυναµικότητα των παραγωγικών εγκαταστάσεων. Κανονική 

δυναµικότητα είναι η αναµενόµενη να επιτευχθεί παραγωγή κατά µέσο όρο στη διάρκεια 

ενός αριθµού περιόδων ή εποχών υπό κανονικές συνθήκες, λαµβανοµένων υπόψη των 

απωλειών δυναµικότητας λόγω της προγραµµατισµένης συντήρησης. Το πραγµατικό επίπεδο 

παραγωγής µπορεί να χρησιµοποιείται, αν αυτό προσεγγίζει την κανονική δυναµικότητα. Το 

ποσό των σταθερών γενικών εξόδων που επιµερίζεται σε κάθε παραγόµενη µονάδα δεν 

αυξάνεται ως συνέπεια χαµηλής παραγωγής ή πρόσκαιρης αδράνειας του εργοστασίου. Τα 

µη επιµεριζόµενα γενικά έξοδα αναγνωρίζονται ως έξοδο στην περίοδο κατά την οποία 

πραγµατοποιούνται. Σε περιόδους ασυνήθιστα υψηλής παραγωγής, το ποσό των σταθερών 

γενικών εξόδων που επιµερίζεται σε κάθε παραγόµενη µονάδα µειώνεται, ούτως ώστε τα 

αποθέµατα να µην επιµετρώνται πάνω από το κόστος. Τα µεταβλητά έξοδα παραγωγής 

επιµερίζονται σε κάθε παραγόµενη µονάδα βάσει της πραγµατικής χρήσης των παραγωγικών 

εγκαταστάσεων.  

 

14. Μια παραγωγική διαδικασία µπορεί να καταλήγει σε ταυτόχρονη παραγωγή 

περισσότερων του ενός προϊόντων. Αυτό συµβαίνει, για παράδειγµα, όταν παράγονται 

συµπαράγωγα προϊόντα ή όταν υπάρχει ένα κύριο προϊόν και ένα υποπροϊόν. Όταν το κόστος 

µεταποίησης δεν µπορεί να εξατοµικευτεί κατά προϊόν, επιµερίζεται µεταξύ των προϊόντων 

µε έναν ορθολογικό και οµοιόµορφο τρόπο. Ο επιµερισµός µπορεί να βασίζεται, για 

παράδειγµα, στη σχετική αξία πωλήσεων κάθε προϊόντος είτε κατά το στάδιο της 

παραγωγικής διαδικασίας όταν τα προϊόντα καθίστανται κατ' είδος αναγνωρίσιµα, είτε κατά 

την ολοκλήρωση της παραγωγής. Τα περισσότερα υποπροϊόντα είναι επουσιώδη από τη φύση 

τους. Αν αυτό συµβαίνει, επιµετρώνται συχνά στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τους και η 

αξία αυτή αφαιρείται από το κόστος του κύριου προϊόντος. Ως αποτέλεσµα, η λογιστική αξία 

του κύριου προϊόντος δεν είναι σηµαντικά διαφορετική από το κόστος του.  
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Λοιπά στοιχεία κόστους  

 

15. Τα λοιπά στοιχεία κόστους συµπεριλαµβάνονται στο κόστος των αποθεµάτων µόνο στην 

έκταση που πραγµατοποιούνται για να φέρουν τα αποθέµατα στην παρούσα θέση και 

κατάστασή τους. Για παράδειγµα, µπορεί να πρέπει να συµπεριληφθούν στο κόστος των 

αποθεµάτων µη παραγωγικά γενικά έξοδα ή κόστη σχεδιασµού προϊόντων για 

συγκεκριµένους πελάτες.  

 

16. Παραδείγµατα κόστους που δεν περιλαµβάνεται στο κόστος των αποθεµάτων, αλλά 

αναγνωρίζεται ως έξοδο της περιόδου κατά την οποία πραγµατοποιείται, αποτελούν:  

 

α) υπερβολικά µεγάλη φύρα υλών, σπατάλη εργασίας ή άλλου παραγωγικού κόστους· 

 

β) κόστος αποθήκευσης, εκτός αν αυτό είναι αναγκαίο στην παραγωγική διαδικασία πριν από 

ένα επόµενο στάδιο παραγωγής·  

 

γ) γενικά έξοδα διοίκησης που δε συµβάλλουν στο να φέρουν τα αποθέµατα στην παρούσα 

θέση και κατάσταση και  

 

δ) κόστος πώλησης.  

 

17. Το ∆ΛΠ 23 Κόστος δανεισµού εξατοµικεύει περιορισµένες περιπτώσεις για τις οποίες το 

κόστος δανεισµού περιλαµβάνεται στο κόστος αποθεµάτων.  

 

18. Μια οικονοµική οντότητα µπορεί να αγοράσει αποθέµατα µε προθεσµιακό διακανονισµό. 

Όταν η συµφωνία ουσιαστικά περιέχει ένα στοιχείο χρηµατοδότησης, το στοιχείο αυτό, για 

παράδειγµα η διαφορά µεταξύ της τιµής αγοράς µε τους κανονικούς όρους πίστωσης και του 

πραγµατικά καταβληθέντος ποσού, αναγνωρίζεται ως έξοδο τόκου για το διάστηµα της 

χρηµατοδότησης.  

 

Κόστος αποθεµάτων του παρόχου υπηρεσιών  

 

19. Στην έκταση που οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν αποθέµατα, αυτά επιµετρώνται στο κόστος 

παραγωγής τους. Το κόστος αυτό αποτελείται κυρίως από την εργασία και τις λοιπές δαπάνες 

του άµεσα απασχολούµενου προσωπικού για την παροχή των υπηρεσιών, που 

συµπεριλαµβάνουν το επιβλέπον προσωπικό και τα αναλογούντα γενικά έξοδα. Η εργασία 
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και τα λοιπά στοιχεία κόστους που σχετίζονται µε τις πωλήσεις και το γενικό διοικητικό 

προσωπικό δεν περιλαµβάνονται στο κόστος αποθεµάτων, αλλά αναγνωρίζονται ως έξοδα 

στην περίοδο κατά την οποία πραγµατοποιούνται. Το κόστος αποθεµάτων του παρέχοντος 

υπηρεσίες δεν περιλαµβάνει τα περιθώρια κέρδους ή τα µη αναλογούντα γενικά έξοδα που 

συχνά συνυπολογίζονται στις τιµές που χρεώνονται από τους παρέχοντες τις υπηρεσίες.  

 

Κόστος συγκοµιδής αγροτικής παραγωγής από βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  

 

20. Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 41 Γεωργία, αποθέµατα προερχόµενα από συγκοµιδή αγροτικής 

παραγωγής από τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία µιας οικονοµική οντότητας, επιµετρώνται 

κατά την αρχική αναγνώριση στην εύλογη αξία τους µείον το κόστος πώλησης κατά τη 

στιγµή της συγκοµιδής. Αυτό είναι το κόστος των αποθεµάτων κατά την ηµεροµηνία εκείνη 

για την εφαρµογή του παρόντος Προτύπου.  

 

Τεχνικές επιµέτρησης του κόστους  

 

21. Για λόγους ευκολίας, µπορεί να χρησιµοποιούνται τεχνικές επιµέτρησης του κόστους των 

αποθεµάτων, όπως π.χ. η µέθοδος του πρότυπου κόστους ή η µέθοδος της τιµής λιανικής 

πώλησης, εφόσον το αποτέλεσµά τους προσεγγίζει το κόστος. Το πρότυπο κόστος λαµβάνει 

υπόψη τα κανονικά επίπεδα υλών και υλικών, εργασίας, αποδοτικότητας και αξιοποίησης της 

παραγωγικής ικανότητας Το κόστος αυτό επανεξετάζεται κατά τακτικά διαστήµατα και, αν 

είναι αναγκαίο, αναθεωρείται υπό το φως των τρεχουσών συνθηκών.  

 

22. Η µέθοδος της λιανικής τιµής πώλησης χρησιµοποιείται συχνά στον κλάδο λιανικής για 

την επιµέτρηση αποθεµάτων µεγάλου αριθµού ταχέως µεταβαλλόµενων ειδών, τα οποία 

έχουν παρόµοια περιθώρια κέρδους και για τα οποία δεν είναι πρακτικά δυνατό να 

χρησιµοποιηθούν άλλες κοστολογικές µέθοδοι. Το κόστος του αποθέµατος προσδιορίζεται µε 

µείωση της αξίας πώλησης του αποθέµατος κατά το αρµόζον ποσοστό µεικτού περιθωρίου 

κέρδους. Το ποσοστό που χρησιµοποιείται λαµβάνει υπόψη και το απόθεµα που έχει 

υποτιµηθεί σε επίπεδο χαµηλότερο της αρχικής τιµής πωλήσεώς του. Για κάθε τµήµα 

λιανικής χρησιµοποιείται συχνά ένα µέσο ποσοστό.  

 

Τύποι προσδιορισµού του κόστους  

 

23. Το κόστος αποθεµάτων των ειδών που δεν είναι συνήθως εναλλάξιµα, καθώς και των 

αγαθών ή υπηρεσιών που παράγονται και προορίζονται για ειδικούς σκοπούς, θα καθορίζεται 

µε την εξατοµίκευση του µεµονωµένου κόστους κάθε είδους.  
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24. Εξατοµικευµένο κόστος σηµαίνει ότι συγκεκριµένα κόστη αποδίδονται σε 

εξατοµικευµένα είδη του αποθέµατος. Αυτός είναι ο κατάλληλος χειρισµός για τα είδη που 

προορίζονται για έναν ειδικό σκοπό, ανεξάρτητα αν έχουν αγοραστεί ή παραχθεί. Όµως, το 

εξατοµικευµένο κόστος είναι ακατάλληλο, όταν υπάρχει µεγάλος αριθµός ειδών του 

αποθέµατος τα οποία αντικαθίστανται µε µία κανονική ροή. Υπό τέτοιες συνθήκες, η µέθοδος 

της επιλογής των ειδών που παραµένουν ως απόθεµα, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ώστε 

να επιτευχθούν προκαθορισµένες επιδράσεις επί του κέρδους ή της ζηµίας.  

 

25. Το κόστος των αποθεµάτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 23, θα 

προσδιορίζεται µε τη χρήση της µεθόδου πρώτης εισαγωγής πρώτης εξαγωγής (ΠΕΠΕ- 

FIFO) ή του µέσου σταθµισµένου κόστους. Μια οικονοµική οντότητα πρέπει να χρησιµοποιεί 

τον ίδιο τύπο προσδιορισµού του κόστους για όλα τα αποθέµατα που έχουν την ίδια φύση και 

χρήση από την οικονοµική οντότητα. ∆ιαφορετικοί τύποι προσδιορισµού του κόστους µπορεί 

να δικαιολογηθούν για αποθέµατα µε διαφορετική φύση ή χρήση.  

 

26. Για παράδειγµα, η χρήση των αποθεµάτων σε ένα λειτουργικό τοµέα της οικονοµικής 

οντότητας µπορεί να διαφέρει από την χρήση των ίδιων αποθεµάτων σε άλλον λειτουργικό 

τοµέα. Ωστόσο, µία διαφορά στη γεωγραφική θέση των αποθεµάτων (ή στους αντίστοιχους 

φορολογικούς κανονισµούς), από µόνη της, δεν είναι επαρκής για να δικαιολογήσει τη χρήση 

διαφορετικών τύπων προσδιορισµού του κόστους.  

 

27. Η µέθοδος ΠΕΠΕ προϋποθέτει ότι τα αποθέµατα που αγοράστηκαν η παράχθηκαν πρώτα, 

πωλούνται και πρώτα και συνεπώς τα στοιχεία που παραµένουν στο απόθεµα κατά το τέλος 

της περιόδου είναι τα πλέον πρόσφατα αγορασθέντα ή παραχθέντα. Με τον τύπο του µέσου 

σταθµισµένου κόστους, το κόστος κάθε στοιχείου προσδιορίζεται από το σταθµικό µέσο του 

κόστους παρόµοιων στοιχείων στην αρχή της περιόδου και του κόστους των παρόµοιων 

ειδών που αγοράστηκαν ή παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της περιόδου. Ο µέσος όρος µπορεί 

να υπολογισθεί σε περιοδική βάση ή κάθε φορά που γίνεται νέα παραλαβή, ανάλογα µε τις 

συνθήκες της οικονοµικής οντότητας.  

 

Καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία  

 

28. Το κόστος των αποθεµάτων µπορεί να µην είναι ανακτήσιµο, αν αυτά έχουν υποστεί 

φθορά, αν έχουν αχρηστευθεί πλήρως ή µερικώς ή αν οι τιµές πώλησής τους έχουν µειωθεί. 

Το κόστος αποθεµάτων µπορεί επίσης να µην είναι ανακτήσιµο, αν το προβλεπόµενο κόστος 

ολοκλήρωσης ή πώλησής τους έχει αυξηθεί. Η πρακτική της υποτίµησης των αποθεµάτων 
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κάτω του κόστους, στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, είναι συνεπής µε την άποψη ότι, τα 

περιουσιακά στοιχεία δεν πρέπει να εµφανίζονται σε αξία µεγαλύτερη από την αναµενόµενη 

να προκύψει από την πώληση ή τη χρήση τους.  

 

29. Τα αποθέµατα υποτιµώνται συνήθως στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία κατ’ είδος. Σε 

µερικές περιπτώσεις, όµως, µπορεί να αρµόζει να οµαδοποιούνται όµοια ή συγγενή είδη. 

Αυτό µπορεί να συµβεί µε είδη αποθέµατος που αφορούν στην ίδια παραγωγική γραµµή, 

έχουν όµοιους σκοπούς ή τελικές χρήσεις, παράγονται και διατίθενται σε αγορά της ίδιας 

γεωγραφικής περιοχής και δεν µπορεί πρακτικά να αποτιµηθούν ξεχωριστά από άλλα είδη 

αυτής της παραγωγικής γραµµής. ∆εν είναι κατάλληλη η υποτίµηση των αποθεµάτων µε 

βάση τη γενική ταξινόµησή τους, όπως για παράδειγµα, έτοιµα προϊόντα ή όλα τα αποθέµατα 

ενός ιδιαίτερου λειτουργικού τοµέα. Οι παρέχοντες υπηρεσίες γενικά συγκεντρώνουν το 

κόστος κάθε υπηρεσίας για την οποία χρεώνεται χωριστή τιµή πώλησης. Συνεπώς, κάθε 

τέτοια υπηρεσία θεωρείται ως ένα ξεχωριστό στοιχείο.  

 

30. Οι εκτιµήσεις της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας βασίζονται στην περισσότερο 

αξιόπιστη ένδειξη που υπάρχει κατά το χρόνο που γίνονται οι εκτιµήσεις, ως προς το ποσό 

στο οποίο αναµένεται να αποφέρουν τα αποθέµατα. Αυτές οι εκτιµήσεις λαµβάνουν υπόψη 

τις διακυµάνσεις της τιµής ή του κόστους, που άµεσα σχετίζονται µε γεγονότα τα οποία 

συµβαίνουν µετά το τέλος της περιόδου και στην έκταση που τα γεγονότα αυτά 

επιβεβαιώνουν τις υπάρχουσες στο τέλος της περιόδου συνθήκες.  

 

31. Οι εκτιµήσεις της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας επίσης λαµβάνουν υπόψη το σκοπό 

για τον οποίο τηρούνται τα αποθέµατα. Για παράδειγµα, η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία της 

ποσότητας του αποθέµατος που τηρείται για να καλύψει βέβαιες συµβάσεις πωλήσεων 

αγαθών ή υπηρεσιών, βασίζεται στη συµβατική τιµή. Αν οι συµβάσεις πωλήσεων καλύπτουν 

µικρότερες ποσότητες από αυτές των αποθεµάτων που τηρούνται, η καθαρή ρευστοποιήσιµη 

αξία της επί πλέον ποσότητας βασίζεται στις γενικές τιµές πώλησης. Προβλέψεις µπορεί να 

ανακύψουν από βέβαιες συµβάσεις πωλήσεων για ποσότητες που υπερβαίνουν τα υπάρχοντα 

αποθέµατα ή από βέβαιες συµβάσεις αγοράς. Τέτοιες προβλέψεις αντιµετωπίζονται σύµφωνα 

µε το ∆ΛΠ 37 Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία.  

 

32. Οι ύλες και τα λοιπά υλικά, που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή 

αποθεµάτων, δεν υποτιµώνται κάτω του κόστους, αν τα έτοιµα προϊόντα στα οποία θα 

ενσωµατωθούν αναµένεται να πωληθούν στο κόστος ή πάνω από αυτό. Όµως, όταν µια 

κάµψη της τιµής των υλών παρέχει ένδειξη ότι το κόστος των ετοίµων προϊόντων υπερβαίνει 

την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, τότε τα αποθέµατα υλών υποτιµώνται στην καθαρή 
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ρευστοποιήσιµη αξία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το κόστος αντικατάστασης των υλών µπορεί 

να αποτελεί το καλύτερο διαθέσιµο µέσο επιµέτρησης της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας 

τους.  

 

33. Μια νέα εκτίµηση της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας γίνεται σε κάθε µεταγενέστερη 

περίοδο. Όταν παύουν να υφίστανται οι συνθήκες που προηγουµένως προκάλεσαν την 

υποτίµηση των αποθεµάτων κάτω του κόστους ή όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις µιας 

αύξησης της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας λόγω διαφοροποιηµένων οικονοµικών 

συνθηκών, το ποσό της υποτίµησης αντιλογίζεται (ο αντιλογισµός περιορίζεται στο ποσό της 

αρχικής υποτίµησης) ώστε η νέα λογιστική αξία να είναι η χαµηλότερη µεταξύ του κόστους 

και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Αυτό συµβαίνει, για παράδειγµα, όταν ένα είδος 

αποθέµατος, που τηρείται λογιστικά στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, επειδή η τιµή 

πώλησής του έχει µειωθεί, εξακολουθεί να κατέχεται σε µεταγενέστερη περίοδο και η τιµή 

πώλησής του έχει αυξηθεί.  

 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΩΣ ΕΞΟ∆Ο  

 

34. Όταν πωλούνται αποθέµατα, η λογιστική αξία τους πρέπει να αναγνωρίζεται ως έξοδο της 

περιόδου κατά την οποία αναγνωρίστηκε το σχετικό έσοδο. Τα ποσά κάθε υποτίµησης των 

αποθεµάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία και όλες οι ζηµίες των αποθεµάτων πρέπει 

να αναγνωρίζονται στα έξοδα της περιόδου κατά την οποία προέκυψε η υποτίµηση ή η ζηµία. 

Το ποσό κάθε αντιλογισµού της υποτίµησης των αποθεµάτων, που προκύπτει από µια 

αύξηση της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας, πρέπει να αναγνωρίζεται σε µείωση του ποσού 

της υποτίµησης των αποθεµάτων που βάρυνε τα έξοδα, κατά την περίοδο στην οποία γίνεται 

ο αντιλογισµός.  

 

35. Μερικά αποθέµατα µπορεί να κατανέµονται σε άλλους λογαριασµούς ενεργητικού, για 

παράδειγµα, αποθέµατα που χρησιµοποιούνται σε ιδιοκατασκευαζόµενα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία. Αποθέµατα επιµεριζόµενα σε άλλο περιουσιακό στοιχείο µε αυτό τον τρόπο, 

αναγνωρίζονται ως έξοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής αυτού του περιουσιακού 

στοιχείου.  

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

 

36. Οι οικονοµικές καταστάσεις θα παρέχουν πληροφόρηση για:  
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α) τις λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν για την επιµέτρηση των αποθεµάτων, 

συµπεριλαµβανοµένου του τύπου προσδιορισµού του κόστους που χρησιµοποιήθηκε·  

 

β) τη συνολική λογιστική αξία των αποθεµάτων και τη λογιστική αξία ανά κατηγορία 

αποθεµάτων, όπως προσιδιάζει στην οικονοµική οντότητα·  

 

γ) τη λογιστική αξία των αποθεµάτων που τηρούνται στην εύλογη αξία µειωµένη κατά το 

άµεσο κόστος της πώλησης·  

δ) το ποσό αποθεµάτων που αναγνωρίστηκε ως έξοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου·  

 

ε) το ποσό κάθε υποτίµησης αποθεµάτων που αναγνωρίστηκε ως έξοδο της περιόδου, 

σύµφωνα µε την παράγραφο 34·  

 

στ) το ποσό κάθε αντιλογισµού οποιασδήποτε υποτίµησης που αναγνωρίζεται ως µείωση του 

ποσού των αποθεµάτων που αναγνωρίστηκε ως έξοδο της περιόδου, σύµφωνα µε την 

παράγραφο 34·  

 

ζ) τις συνθήκες ή τα γεγονότα που οδήγησαν στον αντιλογισµό της υποτίµησης των 

αποθεµάτων, σύµφωνα µε την παράγραφο 34 και  

 

η) τη λογιστική αξία των αποθεµάτων που έχουν ενεχυριαστεί προς εξασφάλιση 

υποχρεώσεων.  

 

37. Πληροφορίες για τη λογιστική αξία των διαφόρων οµαδοποιήσεων των αποθεµάτων και 

την έκταση των µεταβολών σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, είναι χρήσιµες για τους 

χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων. Συνήθεις οµαδοποιήσεις αποθεµάτων είναι τα 

εµπορεύµατα, τα υλικά παραγωγής, οι πρώτες ύλες, η παραγωγή σε εξέλιξη και τα έτοιµα 

προϊόντα. Τα αποθέµατα του παρέχοντος υπηρεσίες µπορεί να περιγραφούν ως εργασίες σε 

εξέλιξη.  

 

38. Το ποσό των αποθεµάτων που αναγνωρίζεται ως έξοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου, το 

οποίο συχνά αποκαλείται κόστος πωληθέντων, περιλαµβάνει τα κόστη που είχαν 

προηγουµένως συµπεριληφθεί στην επιµέτρηση των αποθεµάτων που έχουν πλέον πωληθεί 

και µη επιµερισθέντα γενικά έξοδα παραγωγής καθώς και ασυνήθιστα ποσά που αφορούν 

κόστη παραγωγής αποθεµάτων. Οι ειδικότερες συνθήκες της οικονοµικής οντότητας µπορεί 

επίσης να δικαιολογούν τον συνυπολογισµό άλλων ποσών, όπως το κόστος διάθεσης.  
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39. Κάποιες οικονοµικές οντότητες υιοθετούν µία µορφή παρουσίασης για τα κέρδη ή τις 

ζηµίες που έχει ως αποτέλεσµα τη γνωστοποίηση ποσών εκτός του κόστους αποθεµάτων που 

αναγνωρίστηκαν ως έξοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου. Με τη µορφή αυτή, η οικονοµική 

οντότητα παρουσιάζει µία ανάλυση των εξόδων µε βάση µία ταξινόµηση που βασίζεται στη 

φύση των εξόδων. Σε αυτήν την περίπτωση, η οικονοµική οντότητα γνωστοποιεί τα κόστη 

που αναγνωρίστηκαν ως έξοδα για πρώτες ύλες και αναλώσιµα υλικά, εργατικό κόστος και 

άλλα κόστη, µε το ποσό της καθαρής µεταβολής στα αποθέµατα για την περίοδο.  

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ  

 

40. Η οικονοµική οντότητα εφαρµόζει το Πρότυπο αυτό για ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2005. Η εφαρµογή νωρίτερα ενθαρρύνεται. Αν η 

οικονοµική οντότητα εφαρµόσει αυτό το Πρότυπο για λογιστική περίοδο που αρχίζει πριν 

από την 1η Ιανουαρίου 2005, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό.  

 

40Γ. Το ∆ΠΧΑ 13, το οποίο εκδόθηκε το Μάιο 2011, προβλέπει τροποποίηση του ορισµού 

της εύλογης αξίας της παραγράφου 6 και τροποποίηση της παραγράφου 7. Μια οντότητα 

οφείλει να εφαρµόζει τις τροποποιήσεις αυτές κατά την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 13.  

 

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ  

 

41. Το παρόν Πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 2 Αποθέµατα (αναθεωρηµένο το 1993).  

 

42. Το Πρότυπο αυτό αντικαθιστά τη ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-1 Αρχή της συνέπειας — 

∆ιαφορετικοί τύποι κόστους για αποθέµατα. 

 

 

Γνωµάτευση Ε.ΣΥ.Λ. 99/1735/1992 
 

Μέθοδοι αποτιµήσεως αποθεµάτων απογραφής - Η µέθοδος του ποσοστού µικτού κέρδους 

Σε απάντηση της από 10/4/1992 αιτήσεώς σας προς το Υπουργείο Οικονοµικών, που µας 

διαβιβάστηκε µε το ............ έγγραφό του, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

 

Ι. Με το πρώτο ερώτηµά σας ερωτάτε εάν «η µέθοδος του ποσοστού µικτού κέρδους» 

θεωρείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ. (άρθρο 41 παρ. 1 Π.∆. 99/1977) και του 
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Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (παρ. 2.2.205 περ. 7 Π.∆. 1123/1980), ως «παραδεγµένη 

µέθοδος» και συνεπώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό της τιµής κτήσεως 

κατά την αποτίµηση εµπορευσίµων γενικά, και για supermarkets ή πολυκαταστήµατα 

ειδικώς». 

 

Η απάντησή µας στο ερώτηµά σας αυτό είναι η ακόλουθη: 

Κατά την γνώµη µας, η µέθοδος της εκπτώσεως ποσοστού µικτού κέρδους δεν δύναται να 

θεωρηθεί ως παραδεγµένη µέθοδος, γιατί δεν περιλαµβάνεται στις «χρησιµοποιούµενες 

µεθόδους» που αναφέρει το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρόσωπο Νο 2 της ∆ιεθνούς Επιτροπής 

Λογιστικών Προτύπων (βλ. παρ. 13 Ελληνικής Εκδόσεως από το Σώµα Ορκωτών Λογιστών) 

και γιατί έχει το µειονέκτηµα ότι η τιµή κτήσεως των µενόντων υπολογίζεται κατά 

προσέγγιση. Η µέθοδος αυτή δύναται να γίνει αποδεκτή µόνο στις περιπτώσεις που (νοµίµως) 

δεν τηρείται αποθήκη κατά ποσότητα και αξία για τις εισαγωγές, οπότε κατ' ανάγκη η πιο 

πάνω µέθοδος αποτελεί τον προσφορότερο τρόπο προσδιορισµού της αξίας κτήσεως των 

αποθεµάτων της απογραφής. 

 

II. Με το δεύτερο ερώτηµά σας ερωτάτε εάν, σύµφωνα µε τις διατάξεις που 

προαναφέρθηκαν, επιτρέπεται η χρησιµοποίηση «δύο διαφορετικών µεθόδων υπολογισµού 

της τιµής κτήσεως κατά την αποτίµηση εµπορευσίµων για δύο διακεκριµένες κατηγορίες 

εµπορευσίµων». 

Η γνώµη µας, στο ερώτηµά σας αυτό, είναι ότι επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται, από την 

επιχείρηση, περισσότερες από µία µέθοδοι υπολογισµού της τιµής κτήσεως των αποθεµάτων 

της, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι κάθε µέθοδος θα χρησιµοποιείται παγίως για την 

αποτίµηση ορισµένης κατηγορίας αποθεµάτων. 

 

III. Εάν τα προεκτεθέντα συµβαδίζουν µε τις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας, αρµόδιο 

να αποφανθεί είναι το Υπουργείο Οικονοµικών, στο οποίο και κοινοποιείται η παρούσα. 
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